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Rozmarné letošní léto pomalu končí a my se
1.9. začal nový školní rok. Našim školákům přeji
setkáváme již u čtvrtého čísla našeho Zpravodaje.
za obec samé pěkné známky a zajímavé zážitky.
Každý z nás si určitě povšiml změn v obci
ve smyslu stavebních činností. Proměny statku
Bukáčkových, Pavlišových, Rakových i Junových
nelze přehlédnout. K již postaveným rodinným
domkům Kocandovým přibyla stavba autoopravny
a rodinného domu pana Miloslava Peňáse v Bořině
a rodinného domu pana Hanycha na Balkáně. Je
velmi pozitivní, že mladá generace nám v obci
zůstává a zvelebuje stávající domy či staví nové.
Všem přejeme za obec mnoho sil a pevných nervů
do dalšího budování.

Na další shledání se Zpravodajem se těší
Věra Librová

Gratulujeme
S každým
vydáváním
nového
čísla
Zpravodaje informuji o narození nového
občánka a tentokrát oznamuji radostnou zprávu
dvojnásobnou. Manželům Kakačovým se totiž
narodila dvojčata – chlapci Jaroslav a Martin.
Přejeme rodině zdraví a rodinnou pohodu.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z jednání
zastupitelstva

Od vydání minulého zpravodaje
proběhlo zasedání zastupitelstva hned
dvakrát. Proto vám přinášíme shrnutí
obou z nich.

Zasedání zastupitelstva 30.6.2011
Omluven byl Jiří Kocanda. Projednány byly tyto
záležitosti:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kamil Mrkos informoval o výsadbě 1500
stromků v obecním lese.
Schválení rozpočtových změn:
Příjmy:
14 000 Kč
dotace na místní správu
928 Kč
dotace na sčítání lidu
Výdaje:
70 560 Kč
pořízení informativního měřiče
rychlosti
50 800 Kč
oprava místního rozhlasu
348 Kč
nákup pozemku - parcely původ
PK p.č. 22/4
Oprava komunikací:
úsek Kopec – Šimonovi:
290 000 Kč
úseky v Chobotě:
198 000 Kč
práce bagru a odvoz zeminy:
15 000 Kč
oprava mostu u Junových:
45 000 Kč
Starosta informoval zastupitele o tom, že byla
podána žádost o dotaci na veřejně prospěšné
práce od úřadu práce. Dotace by měla činit
8 000 Kč. Jelikož ale stát pro zatím neuvolnil na
tuto dotaci potřebné prostředky, nebyla zatím
podepsána s úřadem práce dohoda. Zastupitelé
obce schválili zaměstnat na letní sezónu na toto
místo místního občana pana Jaroslava Slámu.
Zastupitelé se dále zabývali značením
nemovitostí cedulkami s číslem popisným. Je
několik nemovitostí, které značení nemají.
Vlastníci by měli zajistit označení cedulkou s
číslem popisným buď na vlastní náklady, nebo
můžou zažádat na obecním úřadě o dodání této
cedulky.
Věra a Jiří Librovi informovali o tom, že mají
vyřízené a podepsané souhlasy vlastníků
pozemků, na nichž by měly být umístěny lavičky
a sezení, které vyrobí Jiří Kocanda. Sezení by
měla být umístěna u penzionu Na Mlýně a u
křížku. Na dvou místech budou zajištěny lavičky
samovýrobou – ve Dvoře u lípy panem
Jaroslavem Hanělem a nad Bořinou starostou
obce. Dále manželé Librovi vznesli návrh, aby u
sezení u Mlýna byla umístěna figurka vodníka
ručně vyřezávaného ze dřeva. Zastupitelé je
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pověřili
zajištěním
cenové
v jednotlivých velikostech.
7.

nabídky

Velitel zásahové jednotky Ing. Bohdan Kalina
informoval o provedení revizí tlakových
nádob dýchacích přístrojů a hasících přístrojů.
►

Nadcházející akce:
Pravděpodobně v pátek 23. září proběhne
odvoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu (tradičně u budovy OÚ). V nejbližší
době bude také odvezeno železo z kontejneru
na železný odpad.
1.10. ve 13 hodin proběhne očkování psů
a domácího zvířectva, které bude provádět
paní MVDr. Marie Dobrovolná z Věcova.
21.10. se uskuteční tradiční veřejné
shromáždění, kde budou občané informováni
o činnosti obce a obecního úřadu.
22.10. se v obci uskuteční první ročník
podzimní Hubertovy jízdy na koních.
Hubertovu jízdu pořádá chalupář Ing.arch.
Pavel Rada ve spolupráci s ekofarmou Ing.
Ladislava Raka a Venduly Gavlasové.
Zastupitelé schválili příspěvek 1 500 Kč na
pořádání této akce. Program bude ještě
upřesněn.
17.11. proběhne na penzionu Kukla Vítání
občánků. V současné době je k vítání celkem
pět občánků, kteří se narodili od posledního
vítání a mají na Kuklíku trvalé bydliště.

Jubilea:
V měsíci červenci oslavily svá životní
jubilea dvě naše nejstarší občanky paní
Josefa Havlišová a paní Milada Kocandová.
Našim devadesátiletým občankám přejeme
hlavně pevné zdraví.
V měsíci srpnu oslavila životní jubileum
paní Marcela Burianová.
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Zasedání zastupitelstva 2.9.2011

podnikatel Jiří Kocanda, celkové náklady na
obě sezení činily něco přes 30 000 Kč.
Zastupitelé se domluvili, že před zimním
obdobím je třeba sezení přestěhovat tak, aby
nevadily při zimní údržbě komunikací.

Omluven byl Roman Jun. Projednány byly tyto
záležitosti:
1.

2.

Kamil Mrkos informoval zastupitele o tom, že na
žádost lesního hospodáře byla provedena těžba
části obecního lesa v části Chobot. Dřevo je
kompletně vytěženo, kulatiny na prodej je 76,48
m3, dřeva určeného na palivo je cca 80,5 m3.
Kulatina bude prodána na místní pilu Ing.
Prajsnera. Zastupitelé se dohodli, že palivové
dřevo bude rozprodáno místním občanům za cenu
800 Kč/m3. Dále Kamil Mrkos seznámil
zastupitele s tím, že byla rozvezena suť a štěrk do
cest v nepřístupných částech obecního lesa. Práce
bagru stála cca 10 tisíc Kč, další náklady budou
za autodopravu zajišťovanou podnikatelem
Ladislavem Mrkosem.
Starosta obce informoval o tom, že v polovině
července byla schválena dotace od úřadu práce na
zaměstnání pracovníka na veřejně prospěšné
práce. Došlo k podpisu dohody s úřadem práce a
byl zaměstnán Jaroslav Sláma, jak bylo schváleno
na předchozím jednání zastupitelstva, který
splňuje podmínky pro toto pracovní místo. Byla s
ním podepsána dohoda do konce měsíce října.
František Libra odpracovává svůj trest 200 hodin
obecně prospěšných prací. V současné době má
odpracováno něco přes 170 hodin. Provádí
pravidelnou údržbu autobusových zastávek a
čekáren.

3.

Zastupitelé odsouhlasili instalaci veřejného
osvětlení v Bořině u stavby autoopravny pana
Miloslava Peňáse v hodnotě přibližně 28 000 Kč.

4.

U křížku a na rozcestí u Penzionu Na mlýně byly
vyrobené a nainstalované dvě zastřešené sezení
pro turisty. Výrobu provedl podle dohody místní

Drátěné krajky
V Horáckém muzeu v Novém
Městě na Moravě skončila
poslední den prázdnin výstava
Cechu českomoravských uměleckých dráteníků. Jedny z nejpěknějších exponátů na ni
připravila paní Věra Studená
z Kuklíku.
zde

září 2011

5.

Starosta informoval o tom, že na účet přišla
dotace od kraje Vysočina z Programu obnovy
venkova na opravu místní komunikace v
Chobotě ve výši 111 000 Kč.

6.

Na budově obecního úřadu vedle kiosku byla
nově nainstalována mapa mikroregionu
Novoměstsko. Instalace obec nic nestála, byla
provedena mikroregionem, který získal na
umístění map po celém regionu dotaci.

7.

Starosta obce informoval o tom, že od kraje je
možné získat dotaci na sečení trávy podél
hlavní komunikace uvnitř obce. Zastupitelé
pověřili starostu obce k vyřízení žádosti a
vyúčtování této dotace.

8.

Velitel zásahové jednotky Ing. Bohdan Kalina
informoval o tom, že do zásahového vozidla
byla pořízena malá motorová pila určená na
prořezávání větví ve výškách. Dále
informoval, že v letních měsících měla
zásahová jednotka několik výjezdů na
likvidaci vosích hnízd.

9.

Manželé Librovi předložili zastupitelům
nabídku na výrobu dřevěné sochy vodníka od
řezbáře Pavla Švandy ze Svratouchu.
Vyřezávaná socha o velikosti 165 cm a 65 cm
v průměru přijde na cca 6 000 až 10 000 Kč.
Zastupitelé objednání vyřezávaného vodníka
jednohlasně schválili. Socha bude u místěna u
dřevěného sezení na rozcestí u Penzionu na
Mlýně na jaře příštího roku.
■

mistrů svého řemesla. K vidění ledna do 18. března do Jihlavy,
byly šperky, betlémy, postavičky poté se stěhuje od dubna do
sportovců, oplétané a zdobené května do Třeště.
nádoby i nábytek, květiny,
klobouky a další drobné doplňky
interiéru. Nejvýraznější exponát –
„Němá služka“, torzo ženské
postavy v krajkových šatech
s výrazným šperkem – je dílem
právě Věry Studené.

Pokud jste výstavu propásli,
Přes tři tisíce návštěvníků
můžete
se na ni vypravit od 19.
obdivovalo práce devíti

červen 2011
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Houby, houby a zase houby
Je září, něco napršelo, a
tak budeme doufat, že zase
začnou růst trochu více. Už
v srpnu někteří houbaři
nosili
z lesa
zajímavé
úlovky, dokonce někteří i
plné košíky, ale pak to díky
suchu dost ustalo. A věřme,
že to zase začne, a pak by
se vám tento článek mohl
hodit. Dopředu podotýkám,
že
nejde
o
žádnou
kuchařku, ale jen jsem se
na hasičské akci 27. srpna
poptával, jak kdo dělá
takovou
obyčejnou
houbovou smaženici. A jak
uvidíte dále, každý má ten
svůj
osvědčený
a
vyzkoušený postup. Tak to
může sloužit jako inspirace
anebo si jen řeknete – to já
ji dělám jinak a lépe.
Dotazovaným se předem
omlouvám, pokud jsem
něco zaznamenal jinak, než
bylo řečeno.
Vendula Gavlasová

Markéta Peňázová
Na sádle dám podusit houby,
osolím, přidám kmín, česnek a
vejce a je to hotové.
Kateřina Tycová
Na sádle zpěním cibulku,
přidám kmín, houby na plátky,
krátce podusím, osolím, opepřím,
přidám vejce a nasekanou nať
petržele. Houby mám ráda tvrdší,
nedusím tedy moc do měkka.
Marcela Burianová
sádle

podusím

Věra Peňázová
Na sádle zpěním cibuli, přidám
pokrájené
houby,
nejlépe
praváky, podusím, přidám kmín,
sůl, pepř a česnek. Namočím
trochu krupice v mléku, přeliju
do hub a ještě trochu podusím,
přidám vejce, trochu grilovacího
koření a navrch petrželku.
Lucie Zobačová
Na másle dusím pokrájené
houby, dokud se nevydusí voda,
osolím, opepřím, přidám vajíčka
a trochu hrubé krupice.
Jarka Kocandová
Houby uvařím ve vodě zvlášť.
Na pánvi rozpustím máslo,
přidám krupici, lehce osmahnu,
přidám scezené houby, kmín, sůl,
trochu Podravky, pepř a nakonec
vejce.
Miloš Mrkos

Na oleji osmažím cibuli a
slaninu, pak přidám předem
podušené houby, zaliji vejci,
přisypu kmín, pepř a sůl.

Na

přidám houby, nejlépe směs, pak
osolím, opepřím, pokmínuji,
dusím do změknutí, pak přidám
vejce
a
nakonec
posypu
nadrobno nakrájenou petrželkou
nebo pažitkou.

cibuli,

Na sádle dusím houby, pustí
vodu, tak to vysmažím, přidám
pepř, osolím, trochu drceného
kmínu, vejce, lehce zapráším
dětskou
krupičkou
a
vše
dosmažím.
Anna Peňázová
Na sádle osmažím cibuli,
přidám houby, osolím, trochu
kmínu a dusím. Nakonec přidám
vejce a smaženici dodělám.
Honza Pavelka
Na sádlo dám houby, osolím,
opepřím a dusím do měkka.
V hrnku rozšlehám vejce, naliji
na houby, dosmažím a je hotovo.
František Haněl -

také se

přidávám se svojí špetkou do
mlýna
Na sádle opražím uzenou
slaninu, pak přidám rozmačkaný
česnek, jen krátce orestuji, aby
nezhořkl, a hned přidám houby.
Vydusím z nich vodu, okořením
drceným
kmínem,
pepřem,
osolím. Podušené houby zaliji
vajíčky a smažím docela dost,
aby byla smaženice sušší.
Petr Bartůněk – ten sice na
akci nebyl, ale jeho smaženici
jsem jedl na chatě na Blatinách.
Zajímavě chutnala a trochu mi
připomínala jitrnicový prejt.
Na sádle osmažil slaninu a
dost cibule, pak přidal houby,
podusil. Přidal dost nasekaného
česneku, drcený kmín, pepř,
osolil a nadrtil dost majoránky.
Přidal vajíčka a už to dlouho
nesmažil, takže smaženice byla
vláčná, voňavá a fakt dobrá.
Více
receptů
jsem
nezaznamenal, ale myslím, že
výše uvedené jsou zajímavou
inspirací a každý si může
vyzkoušet tu úpravu, která ho
zaujala. Pokud máte třeba vy
ještě nějaké jiné varianty, klidně
napište do zpravodaje.
František Haněl
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Chvála česneku
Poslední srpnová sobota svým
odpoledním ochlazením o dvacet
stupňů zaskočila možná i vás a
pro některé skončila chřipkou. A
protože s blížícím se podzimem
jich přibude, připravili jsme pro
vás rady „od babičky“, kterými
můžete podpořit imunitu a
upevnit zdraví.

• působí blahodárně na zvýšení
chuti
jídlu, při nadýmání a
křečích
• snižuje riziko onemocnění
rakovinou tlustého střeva, prsou,
prostaty
• pomáhá
při
odstraňování
bradavic a odpuzuje hmyz

Asi nejužívanějším lidovým • má dobrý vliv na potenci
lékem byl odnepaměti česnek.
Výzkumy prokázaly, že česnek
Nejen v Evropě a Africe, ale i
v Číně a celém Orientu se jím je v prevenci a likvidaci infekcí
bezpečnější
než
antibiotika.
léčí už několik tisíc let.
Pomůže při kašli, laryngitidě
Účinky česneku:
(zánět hrtanu), sinusitidě (zánět
dutin),
bronchitidě,
• zvyšuje odolnost organizmu nosních
žaludečních
a
kožních
infekcích i
proti virům, plísním a parazitům
při infekcích urogenitálních.
• normalizuje vysoký i nízký Zároveň způsobuje pocení a tím
krevní tlak a snižuje hladinu organismus čistí.
krevního cukru
Aby účinnost česneku zůstala
• snižuje hladinu cholesterolu zachována, používáme jej syrový
v krvi a tím riziko arterosklerózy a při přípravě užíváme nerezové
• snižuje srážlivost krevních nože, nebo strouháme na
destiček a zvyšuje prokrvení skleněném, či keramickém talířku
se struhadlem.
tkání
• dezinfikuje trávicí systém,
Dobrou chuť a hodně zdraví
zabraňuje tvorbě žaludečních
přeje Kateřina Tycová.
vředů

Kuklík na internetu

Hory – Velký Kuklík a Malý
Kuklík. Dále jsem našel zmínku o
Tuhle jsem se toulal po interosadě Kuklík u Kamenice u
netových
serverech
a
do
Prahy. V Polici nad Metují
vyhledávače zadal heslo –
najdeme lékárnu Kuklík.
Kuklík. A co jsem našel? Strašně
Samozřejmě že kuklík je i rod
moc odkazů, až mě to překvapilo.
rostlin,
najdeme
zmínky
Jako obec Kuklík jsme
o kuklíku městském, šarlatovém,
v republice jediní, na Slovensku
horském, potočním, chilském,
je nejvíce podobný Kuklov.
kanadském, alpském, plazivém,
Na Kuklík šel v románu i Švejk,
bahenním, atd. Žasnu, kolik
kdosi nyní dopátral, že šel do
takových květin existuje.
hospody v Praze, která byla
Kuklík je i příjmení několika
v domě „na Kuklíku“. Kuklík se
známých
lidí: Karel Kuklík –
jmenuje i samota u Postupic
fotograf,
Víťa
Kuklík, mistr ČR
na Benešovsku.
Na
mapách
můžeme najít dva kopce u Kutné v enduru, Martin Kuklík –

Až se vám chřipka,
angína či nachlazení
nevyhne, zkuste je zahnat
těmito recepty:
Loupežnická polévka
Do osolené a opepřené
vařící vody přidáme lžíci sádla
nebo másla, lžičku kmínu a na
kostky pokrájené dvě velké
brambory. Až změknou vlijeme
rozmíchané vajíčko, až se
srazí, odstavíme z ohně a
přidáme půl paličky třeného
česneku a hrst rozemnuté
majoránky.

Česneková pomazánka
a) Nastrouhaný sýr smícháme
s majonézou a přidáme česnek
podle chuti.
b) Tavený sýr rozmícháme
s máslem, lžičkou hořčice,
případně dochutíme kořením
podle chuti a přidáme česnek.
Obě pomazánky se dají
použít na jakékoli pečivo, pak
jsou
výborné
ozdobené
vlašským ořechem, ale při
nachlazení nejlépe účinkují
namazané na topince.
motokrosový závodník, Ladislav
Kuklík – český malíř a ilustrátor,
Jan Kuklík st. – historik, Jan
Kuklík ml. – právník. A lidí
s tímto příjmením lze najít hodně.
Zaujalo mě, že už v roce 1980
byl natočen na Slovensku
pohádkový seriál „Kuklík a sova
Vihuela“, kde Kuklík se jmenuje
skřítek.
Tak je jasně vidět, že Kuklík je
velmi populární slovo a další
zajímavosti můžete hledat dále
sami.
František Haněl

září 2011
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Léto s SDH Kuklík
Měsíc červenec byl opět ve vzdálených stížností na hluk
znamení letních tanečních zábav, z okolních obcí nebyl žádný
které již hasiči pořádají několik problém se zvládnutím akce.
let.
I druhá zábava se skupinou
První zábava se konala Kodex Rock se vydařila, přesto,
v sobotu 9.7.2011 se skupinou že v předvečer akce jsme chodili
Kyvadlo. Ač se názory na tuto po výletišti v holínkách a trochu
kapelu různí a přece jen přinese jsme vzpomínali na předchozí
do sobotního večera na Kuklíku dva roky, kdy nás déšť trochu
hodně hluku, musíme přiznat, že potrápil. Nicméně i tentokrát
neoddiskutovatelnou předností je přišla slušná návštěva přes 200
to, že k nám přitáhne spoustu lidí, lidí a akce se zdařila, na kuklické
kteří se u nás pobaví, něco vypijí, poměry bylo teplo (hodně nad
hodně snědí a tím nám do té naší bodem mrazu) a osazenstvo se
hasičské kasičky přinesou nějaké dobře bavilo. Výtěžek ze zábav
ty penízky. Letos se opět vydařilo chceme využít na kulturní vyžití
počasí, přišlo kolem pětistovky sboru. Nezbývá než poděkovat za
návštěvníků a dvacet pořadatelů práci hasičů – pořadatelů,
se pořádně zapotilo. Naštěstí se výborné maso či klobásy
vše zvládlo a kromě několika z udírny, dobře natočené pivo,

Zásahy sboru
Od vydání posledního čísla
našeho zpravodaje v červnu
jednotka SDH obce Kuklík
zasahovala celkem patnáctkrát,
prozatímní skóre za letošek tak
již činí 24 zásahů. Ve dvou
případech
jsme
pomocí
kanálového krtka a cisterny
uvolňovali
neprůchodnou
domovní kanalizaci, dvanáctkrát
jsme likvidovali letos tolik
přemnožené vosy, které mnohdy
vysloveně terorizovaly nejen naše
občany, jednotka takový zásah
provedla i např. v Sanatoriu
Buchtův Kopec, kde si vosy
v obtížně přístupném prostoru
zbudovaly báň o průměru téměř
jeden metr a jednou jsme
prováděli speciální zásah na
Buchtově Kopci, kde bylo
zapotřebí vykonat zkoušku nově

nalité víno či štamprlička.
V závěru měsíce srpna jsme
zorganizovali závěrečnou akci
léta a to rozloučení s letní
sezónou.
Opět
v hasičárně,
protože tentokrát doopravdy
pršelo, což ale zúčastněným
hasičům se svými rodinnými
příslušníky vůbec nevadilo.
A
závěrem
stručné
připomenutí, že jsme se jako sbor
zúčastnili oslav výročí založení
sboru ve Věcově, kde nás taky
rozehnal déšť a zástupci výboru
navštívili SDH Krásné při
příležitosti svěcení jejich praporu,
kde pro změnu také pršelo.
Starosta SDH Jiří Libra

instalované kopule radaru na minulý týden, kdy při přechodu
odolnost vůči silnému dešti.
studené fronty padaly kroupy a
Pro upřesnění uvádím, že do rána napršelo téměř 60 mm
výjezdy jednotky na likvidaci srážek. Kroupy u nás na rozdíl od
nebezpečného hmyzu mimo naši sousedního Rokytna nenapáchaly
obec
zpoplatňujeme
tak, větší škody a řeka Fryšávka
abychom jakýmkoliv způsobem zůstala v korytě, i když mnoho
nezatěžovali rozpočet jednotky, nechybělo, aby se vylila na louky.
resp.
obce
a
aby
byly
Stručné informace o každém
přinejmenším pokryty náklady na zásahu, případně i se snímky si
realizaci zásahu – t.j. pohonné můžete prohlédnout na našich
hmoty do zásahového vozidla, sborových stránkách.
motorového vysavače a nákup
Velitel jednotky
insekticidu. Našim občanům
Ing. Bohdan Kalina
samozřejmě
tyto
náklady
neúčtujeme a účtovat nebudeme.
Rovněž zásah na středisku řízení
letového provozu na Buchtově
Kopci byl proveden za úhradu a
to nikoliv malou, vydělané peníze
jsme okamžitě proměnili v naftu
do cisterny.
Obrovské štěstí měla naše obec
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