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Vítám vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje. oznamovala další přírůstky do našeho seznamu
Léto je definitivně za námi, děti už dávno zasedly trvale žijících obyvatel. Přeji vám pěkný
do školních lavic, letošní úroda z polí a zahrad je už předadventní čas.
sklizena, zelí ve škopku. Vysočinu navštívila před
Věra Librová ■
nedávnem paní zima, která nás ale záhy opustila a
nastává typické dušičkové počasí. Je čas na čtení
Gratulujeme
nebo koníčky. Přesto se chci ještě vrátit k měsíci
září, kdy v naší obci proběhly tři svatby. Letošní
V uplynulém období členové komise navštívili
úroda svateb má společného jmenovatele. Všichni dva naše jubilanty. Pana Ladislava Horvátha a s
novomanželé,
Rakovi,
Mrkosovi,
Junovi, velkým opožděním, ale o to raději, paní Ludmilu
Bukáčkovi a Moravcovi mají trvalé bydliště v naší Hanělovou, která se již zotavuje v domácím
obci, která má v současné době 187 trvale žijících prostředí.
obyvatel. A moje osobní přání je, pokud za rok
Oběma ještě jednou přejeme pevné zdraví.
touto dobou budu psát do Zpravodaje, abych
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Z jednání zastupitelstva
- Dítě od 0 let po ukončení školní docházky
200 Kč

Záznam zasedání ze dne 2.11. 2012:
Přítomní byli všichni zastupitelé.

- Rekreační chalupa 600 Kč

1.

Obec přispěla na konání akce s dětmi Pohádkový
les částkou 5 500 Kč.

2.

Obec dále přispěla na akci Hubertova jízda
částkou 3 500 Kč.

8.

3.

Byly vybudovány p. K. Mrkosem dva nové
přejezdy na trase pro lyžařské tratě v části obce
Chobot. Celou záležitost financoval mikroregion
Novoměstsko.

Rozpočet obce se bude řídit rozpočtovým
provizoriem, neboť není schválen státní
rozpočet.

9.

Byla schválena rozpočtová změna ohledně
financování výdajů na provoz ZŠ Sněžné.
Letos obec vydala celkově 112 000 Kč, ZŠ
navštěvuje 13 dětí z obce.

- Jednotlivci s trvalým pobytem v obci, kteří
se zde nezdržují déle jak půl roku 0 Kč.

4.

Pan K. Mrkos zvětšil prostor pro otáčení vozidla
technických služeb v části obce Chobot.

5.

V měsíci řijnu se konaly volby do krajského
zastupitelstva, v obci volilo 50% voličů a
vítěznou stranou sestala KSČM.

10. Původní termín veřejného shromáždění
občanů a zástupců obce byl změněn z 26.10.
na termín 16.11. v 18 hod. v sále hasičské
zbrojnice.

6.

Na podzim byla nainstalována na budovu
hasičské zbrojnice vývěska v celkové hodnotě
11 000 Kč.

11. Tradiční termín vítání občánků dne 17.11. byl
také přeložen na náhradní termín 2. 12. ve
14 hod. v penzionu Kukla.

7.

Zastupitelstvo odhlasovalo na příští rok výše
poplatků za odvoz odpadu. Vzhledem k tomu, že
obyvatelé vzorně třídí odpad, zastupitelé
rozhodli:

12. Zimní údržba byla tradičně svěřena panu
B. Kalinovi.

- Jednotlivec trvale žijící v obci 450 Kč
- Důchodci nad 70 roků 350 Kč

13. Do konce roku zakoupí vedení obce novou
kopírku na formát A3.
Věra Librová ■
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SDH Kuklík informuje
Setkání hasičů seniorů vydrželi nejdéle, ale o to víc se prosbou o příspěvek do tomboly,
bavili.
Snad
jen
stačí za což předem děkuje.
okrsku Sněžné.
připomenout, že hasičů z Kuklíka
V soboru 27.10.2012 se konalo bylo 14 včetně dvou členů Výroční valná hromada
první setkání hasičů seniorů okrsku. Ohlas byl převážně SDH Kuklík
okrsku Sněžné. Akci pořádal
okrskový výbor Sněžné za
podpory
jednotlivých
sborů
dobrovolných hasičů a některých
obcí v prostředí Selského dvora
v Daňkovicích. Pro seniory bylo
připraveno občerstvení ve formě
oběda a kulturní program, který
připravil František Haněl .Večer
pak zahrál pan Tesárek na
harmoniku. Škoda jen, že hrál
v podstatě už jen zástupcům
Kuklíka a Sněžného, kteří

kladný a nezbývá než si přát, aby
V sobotu 15.12.2012 od 17
podobných akcí se konalo co hod. budou kuklíčtí hasiči
nejvíc.
hodnotit uplynulý rok a současně
připravovat svoji činnost na rok
Pozvánka na merendu
příští. Letošní rok je volební,
Sbor dobrovolných hasičů takže výbor SDH připraví volby
v Kuklíku pořádá dne 8.12.2012 jak na starostu SDH, tak i na
v hasičárně tradiční mikulášskou členy výboru. Jako vždy bude
merendu s bohatou tombolou, podáváno občerstvení včetně
pestrým
občerstvením
a dobrého piva.
osvědčenou
kapelou
V.I.P.
starosta SDH
Současně se obrací na všechny
Ing.
Jiří Libra ■
své členy i na občany obce s

Co nového v
jednotce

uživatelský komfort u zásahu.
V odpoledních hodinách 27.
Zatím byly vyměněny tři kusy srpna vinou nedbalosti kuchaře
z celkem osmi.
vzplála velká fritéza v kuchyni
V současné době se připravuje Hostince U Šlechtů na Milovech.
ze strany spojovacího oddělení Jistě jste si všimnuli, že poplach
HZS kraje Vysočina a operačního byl vyhlášen i naší požární
střediska v Jihlavě předání dvou sirénou. V dýchacích přístrojích
kusů
ručních
digitálních jsme po uhašení prováděli
terminálů – vysílaček Matra- přetlakové odvětrání a průzkum
Pegas
pro
naši
jednotku. celého objektu, který byl silně
Terminály nám budou bezplatně zakouřený a to až na půdu. Požár
zapůjčeny, pouze jsme k nim z se podařilo zavčasu zlikvidovat, i
obecního rozpočtu pro jednotku tak však díky malému prostoru a
veliké teplotě uvnitř kuchyně
zakoupili dva akumulátory.
byla škoda poměrně značná,
Po náročné sezoně jsme především
na
spotřebičích,
minulý týden spolu s dalšímu elektroinstalaci
a
interiéru.
členy sboru uklidili v hasičárně Zasahovali
jsme
společně
před zimou a v ošklivém počasí s jednotkami
SDH
Sněžné,
postavili sněhovky, za což všem Svratka, Svratouch a HZS Žďár
jménem jednotky i sboru děkuji.
nad Sázavou.

Z výtěžku akce „Rodáci 2012“
byla sborem na zásahové vozidlo
naší jednotky pořízena čtyřdílná
sada zásahových hliníkových
skládacích žebříků.
V říjnu byla provedena revize
sirény
prostřednictvím
příslušníků spojovacího oddělení
HZS Žďár nad Sázavou. Pořídili
jsme čtyři reflexní zásahové
kabáty odolné proti dešti,
proběhla obměna zásahových
přileb Heros Rossenbauer za
modernější Gallet F1 MSA,
přičemž se nám je podařilo
sehnat
prakticky za cenu
vyřazovaných Heros. Ve stejném
duchu jsme zahájili obměnu
masek CM-5 k dýchacím
přístrojům za masky Dräger
Panorama Nova a Kemira Safety,
které se na přilby Gallet upínají
rychlospojkou, tzv. kandahárem.
Při jejich nasazování není nutno
sundávat přilbu jako je tomu u
našich původních masek CM-5 a
významně to ulehčí práci a

Zásahy
Dne
22.8.
v
pozdních
večerních
hodinách
hasiči
pomocí kanálového krtka a
s fekální cisternou čistili ucpaný
odpad ze septiku u Čapkových v
Bořině. Že to byla nelehká a
nevoňavá práce, je nabíledni.

Dne 8. září jsme pak
motorovým vysavačem likvidovali sršní hnízdo u Bartoňkových na Odranci a 3. října ve
večerních hodinách velkou sršní
báň na půdě u Chudáčkových na
Balkáně.
velitel zásahové jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■
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Hubertova jízda podruhé
V sobotu 6. října 2012 byl
krásný slunečný den. Opravdu
počasí vyšlo, a tak si již od rána
na Chobotě přijíždějící jezdci na
koních, diváci a pořadatelé
vychutnávali slunečnou pohodu.
Celý areál pastvin kolem Rakova
statku a roubenky pana Rady byl
již připraven, Zbyněk s týmem z
Kukly
nabízeli
pestré
občerstvení, Gaston s Martinem
grilovali kýty, děvčata od Radů
upekla výtečné koláče, country
kapela se zajímavým názvem
Ivanovi kanci ladila nástroje,
moderátor pouštěl muziku, vítal
všechny přítomné a vyprávěl
zkazky o svatém Hubertovi a o
koních a dušoval se, že tolik koní
bylo naposledy na Chobotě v
roce 1945, kdy zde bylo ležení
rumunské armády.
Zde trochu odbočím a dovolím
si malou historickou vsuvku.
Kdo byl tedy svatý Hubert? Žil
na přelomu 7. a 8. století.
Pocházel ze šlechtické rodiny v
Akvitánii. Jeho největší zálibou
byly hony. Oženil s Floribannou,
dcerou Dagoberta a byl v
manželství
šťasten.
Podle

legendy jeho manželka zemřela
na Velký pátek při porodu syna.
Hubert z toho byl nešťastný a aby
na to nemusel myslet, vyjel si
ještě toho dne na lov. V lese
spatřil velkého jelena, jemuž
mezi parohy zářil kříž, a uslyšel
hlas varující ho, že je na cestě
vedoucí do pekla. Na Huberta
zjevení
mocně
zapůsobilo,
rozhodl se obrátit na lepší cestu a
stát se knězem. Tolik legenda.

obce ing. Regentem zahájen.
Zazněly fanfáry v podání trubačů
Oldy a Honzy Vařečkových a
celý – odborně řečeno – lot,
čítající 31 koní, se pod vedením
vedoucího jezdce – mástra - arch.
Rady vydal společně s liškou –
Vendulou Rakovou – na vyjížďku
krásnou
podzimní
krajinou.
Putovali přes Balkán, nad Vříští a
Líšnou přes Polsko až na vrch
Metodka nad Odrancem. Zde
Ale to už nadešla jedenáctá pořadatelé připravili pro jezdce
hodina a druhý ročník Hubertovy občerstvení.
jízdy na Kuklíku byl starostou
Mezitím se na Chobotě diváci

strana 5

DĚNÍ V OBCI

dobře bavili. Moderátor připravil
dvě zábavné soutěže, Ivanovi
kanci hráli ostošest, pivečko s
guláškem šlo na odbyt a po
prohibici prověřené štamprličky
též chutnaly. Ještě než se navrátil
námi očekávaný lot jezdců na
koních, zjevily se na obzoru
uniformy vojáků na 16 koních v
čele s americkou vlajkou. To nás
navštívila kavalerie jezdců ze
spřátelených jezdeckých klubů a
předvedla nám za doprovodu
reprodukované
hudby svoje
nacvičená jezdecká vystoupení.
Cédéčko s muzikou zlobilo, ale
jezdci sklidili velký potlesk.
A to se již přiblížil vrchol dne –
To už se však pod Odrancem hon na lišku – halali. Za zvuku
objevili naši jezdci na koních. fanfár na povel – halali – vyrazili
Následovalo krátké občerstvení tryskem všichni jezdci na koních
jezdců, zatímco jejich koníky už za liškou, snažili se ji dostihnout
tradičně hlídali a drželi odvážní a strhnout z rukávu symbolický
liščí ocas. To se v dramatickém
diváci.
souboji
nakonec
podařilo
Hned poté začala divácky velmi
jezdkyni Uchytilové na koni
populární soutěž v závodu koní
Shiba. Ta se tak stala královnou
mezi
slalomovými
tyčemi.
honu a odvezla si i zajímavou
Vyřazovacím způsobem se za
cenu – živého beránka.
potlesku diváků závodilo, dokud
jsme nepoznali nejrychlejšího Jezdci se vrátili zpět, zazněla
jezdce. Tedy vlastně jezdkyni, poslední pochvalná slova mástra,
která přijela s kavalérií, všechny byly předány ceny a v pozdním
odpoledni se přítomným ani
porazila a odjela. Jméno nevím.
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nechtělo domů. Pravdivá tak
budou slova, která jsem zaslechl
od jedné z jezdkyň, že toto je
Hubertova jízda, kde se jede tou
nejkrásnější krajinou.
Celá akce byla večer zakončena
na penzionu Kukla, kde proběhl
tradiční
soud
s
hříšníky
Hubertovy jízdy, a v doprovodu
kapely se zpívalo a tancovalo
dlouho do noci. A lidí bylo tolik,
že se tam ani všichni nevešli. Tak
jsem viděl letošní Hubertovu
jízdu na Kuklíku já.
František Haněl ■

Pohádková cesta
Dne 25.8.2012 se uskutečnila
pohádková cesta pro děti, rodiče
a prarodiče. Start byl tradičně u
penzionu Kukla, odkud děti se
svým doprovodem vyšly na
jednotlivá stanoviště, kde na ně
čekaly pohádkové bytosti a děti
plnily
nejrůznější
úkoly.
Odměnou jim byly sladkosti a
malé dárečky. Na ty, kdo obešli
všechna stanoviště, čekalo u
penzionu občerstvení v podobě
limonády a opečeného vuřtu.
Letos se zúčastnil rekordní počet
67 dětí. Jen místních mohlo přijít
víc. Vydařilo se počasí a
poděkování
patří
hlavním

organizátorům, paní E. Skalní- finančně
podporovala
obec
kové, paní J. Kocandové, členům Kuklík a pan Z. Peňáz.
komise a spoustě dobrovolníků, Děkujeme.
bez jejichž pomoci by se akce
Věra Librová ■
konat nemohla. Celou akci
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Co k nám láká turisty?
Každoročně, i letos v létě, se
do našich končin vypravilo
nespočet turistů, aby mohli
obdivovat krásy zdejšího kraje. A
co je vlastně do našich vesniček
láká? To i mnoho dalšího jsem
měla příležitost zjistit při letní
brigádě, kdy jsem si mnohdy více
jak za barem připadala jako
pracovnice informačního centra.
Čtyři týdny jsem strávila, jak
mnozí víte, na penzionu Kukla. O
zvědavé ubytované nebyla nouze,
a tak jsem svoji upovídanou
povahu konečně mohla uplatnit.
Někteří tu nebyli poprvé, a tak
potřebovali tipy na stále nové
výlety. To jsem je někdy musela
posílat i za hranice regionu či
kraje. Ale většina z nich si
vystačila s klasickými výlety do
blízkého okolí či přímo po
Kuklíku.
A
jaká
jsou
nejnavštěvovanější
kuklická
místa?
No, jestli se všichni drželi
mých rad, tak se rozhodně
pomyslné dveře netrhly u dvorské
lípy nebo za lesem u Raků.
Většinou totiž k výletníkům
patřily děti a uznejte, než pomník
posledního vlka na Vysočině
upoutá je více strašidelný strom,
stádo ovcí či mlsní koníci. Ale už
i z mlýnského vodníka se stal
pojem. Když někdo po výborné

večeři žádal o tip na kratičkou
procházku, krásná dřevěná socha
byla jasnou volbou. A neudělala
jsem chybu. Byl totiž všemi
obdivován a focen.
Když už měli všichni Kuklík
prochozený křížem krážem,
přišlo na řadu Sněžné. Za tip na
výbornou cukrárnu jsem sklízela
plusové body. Všichni při výletu
za
sladkým
dobrodružstvím
stačili navštívit i bonsajovou
zahradu pana Šimona a chvála na
ni se nesla ze všech stran. Co dál,
říkáte si? Výlety vyčerpány?
Kdepak. Blatiny. Velmi oblíbená
destinace s velmi příjemnými
místy na oddech. Drátník,
kavárna, rybník a hlavně ten
výhled, ten byl opěvován! „Co
chaloupka, to skvost“, bylo mi
řečeno. A přes kopec na Samotín.
„Kudy na kadovánek?“ ptali se
cyklisté.
Krom turistů se u mne zastavilo i pár cestovatelů se zvláštním
přáním či dotazem. Asi ten
nejzajímavější příběh, který mi
ve chvíli přišel až neskutečný, se
odehrál těsně před koncem mého
působení. Do restaurace vstoupily
dvě dámy a nesměle pokukovaly.
Cosi si špitaly a česky to
rozhodně nebylo. Tak jsem se, i
se svojí angličtinou, vypravila ke
stolku. Po objednávce, když se

dámy vydaly na prohlídku
restaurace, přišla jedna z nich ke
mně, na stůl vyndala svazek
zašlých dopisů a papír se
spoustou jmen. Poté nám
vysvětlila, že přicestovala z
americké Nebrasky, aby na
Kuklíku pátrala po svých
předcích. Při pohledu na dopisy
nadepsané tuší snad ještě husím
brkem, krasopisným písmem a
oslovením,
kterému
nebylo
pomalu rozumět, na mne dýchla
historie ze všech stran. Datum
odeslání 1875 svědčilo o tom, že
já si s jejími předky nebudu vědět
rady. Po konzultaci s jedním
místním pamětníkem jsme se
dozvěděli, že nikoho z jejího rodu
již v Kuklíku nenajde. Alespoň
jsme jí ukázali chalupu, ve které
pravděpodobní pra pra pra
předkové bydleli a ona s
nadšením, kuklickým kalendářem, knihou a svým doprovodem
odcestovala.
Já ráda poznávám nové kouty a
kraje, tudíž jsem si naivně
myslela, že většinu z výletníků,
které jsem vysílala do okolí,
vidím naposledy. Ale není tomu
tak. Rádi se do našich končin
vracejí. Hlavně je sem táhne ale
čistá příroda a božský klid.
Petra Hanělová ■

Akce v našem okolí

- začátek 17.00 hod.

25.11.2012 Andělský jarmark

- začátek 18.00 hod. katolický kostel

2.12. 2012 Vánoční trhy ve Sněžném

24.12.2012 Štědrovečerní koledy

- začátek 13.00 hod.

- začátek 15.00 hod. park Sněžné

2.12. 2012 Uvítání předvánoční doby

29.12. 2012 Český varhanní festival

2.12.2012 Koncert Jakuba Pustiny

- začátek 9.00 hod. kulturní dům Nové Město na 19.12.2012 Vánoční besídka dětí ZŠ Sněžné
Mor.
- začátek 16.00 hod. sokolovna

- začátek 18.00 hod. katolický kostel
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