6. číslo, II. ročník, únor 2012

Vítám všechny čtenáře Zpravodaje v roce 2012 a
přeji Vám, Vašim rodinám a blízkým dobrý rok.
Moje první informace se určitě musí týkat
Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila poprvé
v naší obci první sobotu v lednu. Poděkování patří
především paní Ivě Peňázové a synům Vladimírovi,
Lukášovi a Tomášovi, kteří věrohodně ztvárnili
Kašpara, Melichara a Baltazara. Tuto čtveřici
doplnila paní Františka Librová a společně obešli
celou vesnici a vybrali na charitativní účely
úctyhodných 6 621 Kč. Osobně jenom doufám, že
se Tříkrálová sbírka u nás stane tradicí, protože
služby Charity Žďár nad Sázavou využívají v naší
obci tři rodiny, a tak si všichni, kteří jsme přispěli,
můžeme být jisti, že finanční prostředky budou

smysluplně využity.
Máme začátek února a je tu zima jako řemen.
Třeskuté mrazy sahající k minus 30 stupňům,
dostatek sněhu vyzývají všechny milovníky bílé
stopy do přírody. Nádherně projeté stopy křižují
Vysočinu od Nového Města až po Svratku. Můžeme
zde potkat spoustu běžkařů z celé republiky, ale i
mnoho místních občanů, což nám přináší další
příležitost ke společně stráveným chvílím se svými
kamarády a sousedy. A tak vy všichni, kteří ještě
váháte, nenechte si ujít krásný pohled na naši
zasněženou Vysočinu
Věra Librová
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Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 27.1.2012
Omluven byl K. Mrkos. Projednány byly tyto
záležitosti:
1.

Kontrola úkolů z předchozího zasedání.

2.

Starosta informoval o zakoupení ozvučovací
techniky v hodnotě 25 600 Kč, která bude sloužit
nejenom při pořádání srazu rodáků, ale určitě ji
poprvé vyzkoušíme při lyžařských závodech.

3.

Nejdůležitější akcí letošního jara bude
rekonstrukce zasedací místnosti a výměna oken v
hasičské zbrojnici. Výběr firem zastupitelé
ponechali na starostovi a místostarostovi, kteří o
to požádali zastupitele v listopadu 2011. Původní
záměr přebudovat zasedací místnost se rozšířil o
rekonstrukci obou toalet.
Zastupitelům byly představeny tyto firmy:
• firma Pospíchal
• firma 1. Žďárská
• firma König

Nadcházející akce:
11.2.2012 ve 14 hodin proběhne Karneval
v hasičské zbrojnici. Zveme všechny děti na
určitě příjemné odpoledne pod taktovkou
Evy Skalníkové.
12.2.2012 k nám do hasičské zbrojnice
dorazí ochotnické divadlo Lavina z Křižánek
s divadelním představením Nezbedná
pohádka o princezně Máně. Začátek
v 15 hodin. Srdečně zveme malé i velké
diváky.
18.2.2012 se uskuteční tradiční Lyžařské
závody ve všech kategoriích. Registrace
závodníků je od 13 do 13:30 hodin. Všichni
účastníci dostanou páreček a čajíček a možná
i rumíček. Přijďte buď sportovat, nebo jen
podpořit vaše favority v jednotlivých
kategoriích.

Pro výměnu oken byly představeny tyto firmy:
• firma Seidler
• firma PKS Žďár
• firma J. S. montáž Nové Město
• firma Alfa Žďár
Výsledky hlasování:
• firma König /206 000 Kč/ nejnižší nabídka
(7 pro, 1 se zdržel)
• firma PKS /96 467 Kč/ nejnižší nabídka
(5 pro, 3 se zdrželi)
Již při jednání zastupitelstva se ukázalo, že
zadání prací pro obě firmy nejsou kompletní.
V zadání chybí výměna oken u toalet, na
schodišti, v garáži, výměna zárubní a dveří. Tyto
práce se budou realizovat a platit nad rámec
rozpočtu.

24.2.2012 se uskuteční v katolickém
kostele ve Sněžném v 18 hodin vystoupení
předního světového operního pěvce Jakuba
Pustiny. Vstupné bude 50,- Kč. Vstupenky
lze zakoupit na Obecním úřadu Sněžné,
v Haramu či v Cukrárně ve Sněžném.
11.3.2012 bychom rádi obnovili setkání
seniorů, tentokrát v penzionu Kukla. V tomto
Zpravodaji najdete závaznou přihlášku pro
jednotlivce nebo manželské páry. Prosím o
její vyplnění a odevzdání zastupiteli, který
roznáší Zpravodaj, do konce února 2012.
Děkuji.

Gratulujeme

4.

Zastupitelům byla předložena Zpráva o
inventarizaci, kterou vzalo zastupitelstvo na
vědomí.

Obecní komise již v lednu navštívila dvě
naše jubilantky, paní Marii Mrkosovou a paní
Olgu Bukáčkovou.

5.

Poplatky za odpad a psy se v letošním roce
nemění.

Oběma přejeme
spokojenosti.

Zapsala Věra Librová ■

hodně

zdraví

a
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Hasiči jedou za kulturou
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Režie této hry se ujal vynikající slovenský herec a úspěšný
režisér Emil Horváth ml.

Za okny jsou ještě mrazy jako zatrpklí tvrdohlavci tak začnou na
v Rusku, ale hasiči na Kuklíku už jevišti
rozehrávat
množství
rozvíjejí jarní kulturní činnost.
komických situací, které neneDle plánu práce připravil výbor chají bránice diváků chvíli
zájezd do Mahenova divadla v klidu... Tolik stručně k obsahu.
v Brně na činohru Zlatí chlapci.
Jedná se o jednu z nejúspěšnějších soudobých komedií
amerického dramatika Neila
Simona, kdy dva zestárlé komiky
svede po jedenácti letech dohromady nabídka natočit pro televizi
jejich nejslavnější číslo. Dva

V rámci této akce bude
připravena ještě jedna degustační
zastávka. Podle zájmu hasičstva
budou zakoupeny lístky nejen pro
hasiče, ale i pro jejich rodinné
Inscenace představuje dva příslušníky.
velké komiky hereckého souboru
Akce se koná 31.3.2012 a bude
Mahenovy
činohry
Zdeňka ještě včas prezentována.
Dvořáka, který v ní oslavil
Starosta SDH
životní jubileum a Bedřicha
Ing. Jiří Libra ■
Výtiska, který mu skvěle sekunduje a nahrává.

Ze života zásahové jednotky
Poslední
zpravodaj
obce vánoční stromeček. Vzápětí jsme
nemohl zachytit loňské tři vyjížděli k další události, kdy po
události.
nehodě osobního automobilu,
Dne 18.12.2011 jsme odstra- který v důsledku ledovky po
ňovali zpola vyvrácený strom smyku utrhnul zábradlí a jen
olše mezi Kopcem a Vříští, který s velkou dávkou štěstí nespadl do
bezprostředně ohrožoval pádem řeky, přivařovali zábradlí ležící v
život a zdraví osob, resp. potoce u mostku mezi Vříští a
majetek. Olše byla již delší dobu Kopcem, aby nedošlo k přínakloněna, ale po orkánu padnému pádu dalších vozidel do
Joachim, který přešel nad ČR, se Fryšávky, protože na komusituace stala kritickou. Strom byl nikacích v obci bylo silné náledí.
odborně odříznut motorovou Využitím elektrocentrály a svápilou, skácen na silnici a posléze řecího invertoru bylo zábradlí
odklizen, včetně úklidu vozovky. opraveno a instalováno zpět.
K poměrně kurióznímu zásahu
jsme vyjížděli na Štědrý den,
otevírali jsme pomocí zámečnické výbavy pokoj, ve
kterém po defektu zámku zůstala
uzavřena
maminka,
strojící

v letošním roce, v počáteční fázi
lokalizovala
a
likvidovala
jednotka SDH Sněžné v dýchací
technice pomocí vysokotlakého
proudu a přetlakové ventilace
společně s místní jednotkou SDH
Křižánky.
Naše
jednotka,
jednotka SDH Svratka a HZS
Žďár
nad
Sázavou
po
provedeném průzkumu zůstaly v
záloze na místě události. K
nežádoucímu hoření došlo od
žhavého popelu v kbelíku, který
zanechala majitelka domu u
dřevěných vrat a ta začala hořet.
Dne 8.1.2012 v 3:10 hod byl Následně se požár rozšířil na
naší jednotce vyhlášen poplach polystyrenové obložení stropu a
na požár nízké budovy., resp. vybavení garáže.
požár sklepních prostor roNa konci měsíce ledna, 31.1. v
dinného domu v obci Křižánky. 13:06 hod jsme vyjížděli k
Tento
požár,
první
zásah technické pomoci do hostince ►
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na Vříšti, kde vlivem silného
mrazu došlo k zamrznutí vodního
topení a pak k přehřátí kotle a
přetlakování otopného systému.
Za použití dýchací techniky jsme
vybrali a vynosili hořící topeniště
kotle a pak přirozeně odvětrali
kotelnu.
Zatím poslední událostí a to ve
smyslu jak velkého rozsahu
nasazení techniky, tak podmínek
panujících v době zásahu, byl
požár domu v obci Borovnice dne
6.2.2012. Poplach naší jednotce
byl vyhlášen v 00:37 hodin, toto
se událo již ve druhém stupni
požárního poplachu a k ránu byl
vyhlášen i třetí stupeň pro
jednotky další. Zásah probíhal i v
dýchací technice a v extrémním
mrazu, dosahujícím minus 25°C,

SDH KUKLÍK INFORMUJE
kdy zamrzala technika, včetně
naší CAS, proudnice a hadice
nakonec došlo v časných ranních
hodinách i k vyčerpání borovnického rybníku a bylo nutno se
pomocí motorové pily prořezat
ledem v řece k proudící vodě.
Likvidace této události se
účastnily jednotky SDH Kuklík,
Jimramov, Sněžné, Borovnice,
Bystré, Telecí, Korouhev a Nové
Město na Moravě, HZS Žďár nad
Sázavou, Polná a Jihlava, které
poskytly tzv. týlový kontejner pro
odpočinek zasahujících hasičů,
dále HZS Bystřice n/P a Polička.
Požár vznikl patrně od trámu
v blízkosti komínového tělesa a
to
pravděpodobně
již
ve
večerních hodinách předešlého
dne, ale bohužel byl zpozorován
až ve fázi jeho plného rozvoje.

Pracoviště
Krátká
nabízí
v současnosti převážně výukové
programy věnované přírodě a
krajině Žďárských vrchů. Většina
programů se koná ve volné

Škoda na obydlí je prakticky
totální, cca 2 mil. Kč. Zásah trval
až do odpoledních hodin. V této
souvislosti chci naše občany
vyzvat, aby věnovali maximální
pozornost
stavu
vlastních
komínových těles a spotřebičů do
nich ústících, neboť extrémní
mrazy, kromě nutnosti více topit,
znamenají i velký teplotní spád,
tzv. gradient, díky němuž oheň
více než dobře hoří.
Na závěr chci poděkovat
členům jednotky, kteří se jednak
pravidelně
účastní
výjezdů
k zásahům a především pak
hasičům, kteří se mnou bojovali
v extrémních
podmínkách
s požárem v Borovnici
velitel jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■

budeme
letos
pokračovat,
nabídku obohatíme o vzdělávací
pobytový
týden
v srdci
přírodě, mimo budovu. Za Žďárských vrchů.
příznivého počasí sem jezdí
Nejbližší akcí pro veřejnost je
školní děti z regionu, programů
se zúčastnily ale také děti víkend 21. – 22. dubna 2012 ve
znamení pěší chůze Neváhej a
z Jihlavska a Havlíčskobrodska.
choď. V našem překrásném kraji
Organizace Chaloupky o.p.s. chceme zájemcům nabídnout
občas pořádá také akce pro tratě od 4km do 100km. Ta
veřejnost. Loni to byla Vycházka nejkratší bude určena rodinám
s etnografem
po
Kuklíku, s dětmi a bude obsahovat i
Kateřinská zábava či povánoční některé poznávací a tvořivé
Kufrování (bloudění s mapou a aktivity.
buzolou v okolí).
koordinátor pracoviště Krátká
V programech
pro
školy
Marie Sára Rajnošková ■

Dům přírody Žďárských vrchů
Na Krátké, ve statku č. 2, se
připravuje
Dům
přírody
Žďárských vrchů. Ve spolupráci
se Správou CHKO ŽV se na
přípravě
podílí
také
Chaloupky o.p.s., která má na
Krátké svoje terénní pracoviště.
Více o organizaci Chaloupky lze
najít na www.chaloupky.cz.
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Nejhodnotnější pánská zimní zábava? Uzení
Přestože prosinec, který se
původně
nejspíš
jmenoval
prasinec, už je za námi, doba
zabijaček stále trvá. Zima si
konečně dala říci a je práci
s masem příznivá. I ti, kteří doma
čuníka sami neživí, si rádi
připomenou dobu, kdy v kotli na
dvorku, nebo v černé kuchyni
voněl ovar a tatínek s dědečkem
nakládali maso do škopku, nebo
kameninového hrnce.
Každý mužský měl recept, o
který by se do krve hádal, protože
se v rodině dědil po generace.
Kolik soli a kolik česneku a jak
dlouho maso nechat ležet? A jaké
maso? V hospodě se vedly
vášnivé debaty, které dříví je na
uzení nejlepší a majitel udírny,
která byla léta vyhlášená
nejvoňavějšími šrůtkami, byl víc
hrdý, než kdyby mu místo ní stál
před domem kabriolet. Ten by
ostatně byl na vesnici leda
k smíchu, zatímco k majiteli
pořádné udírny chodili udit
kamarádi z daleka. Udírna, na
rozdíl od kabrioletu, tvoří
hmatatelné hodnoty, radost je
konzumovat. Kdežto kabriolet jen
žere. A tak se mluvilo o udírnách
dřevěných,
nerezových
i
kamenných, s přepážkami i bez,
se šoupátky a klapkami na
komínech. O tom, jak daleko od
udírny má být topeniště, aby kouř
byl teplý akorát, jak často
přikládat a jak dlouho maso
nechat v udírně.

dřevo šrůtku vždycky.
Ne snad, že bychom pašíka
krmili v městské zástavbě, ale
babičky v okolních vesnicích se
téhle kratochvíle odmítaly vzdát a
řada
tatínků
pracovala
v příměstských JZD. Maso za
dobrou cenu přímo volalo po
zpracování.
Udiči, do jejichž řad se otec
počítal, se nakonec ustálili na
bůčcích a krkovičkách, protože
tvrdili, že kýta je suchá. Na
šrůtku se počítaly dva stroužky
česneku rozetřeného se solí. Soli
celkově potřebovali 2% váhy
masa. Co nespolkl česnek,
rozpustilo se v láku, kterým se
dobře natěsnané maso zalilo.
Slaný roztok se nalil i do žlábku
na vrchu nádoby, do kterého se
ukládala
poklice.
Hygiena
v tomto případě byla všem
pánům svatá. Pak nastala doba
těšení a čekání. Měsíc nejméně,
raději šest týdnů muselo maso
ležet, jen se obrátilo a občas
čichem kontrolovalo.
Když přišel ten slavnostní den,
pánové vytáhli vatované kalhoty
a kabáty, vzali láhev slivovice a
sešli se před udírnou. Ta na
zahrádce našeho souseda patřila
k těm vyhlášeným. Topilo se v ní
pomalu, celou noc, pánové měli
služby po dvojicích, aby neusnuli
a aby jim to lépe utíkalo. Stejně
se před topeništěm scházel vždy
podupávající hlouček, rodinní
příslušníci, kteří už se taky
nemohli dočkat, nosili cosi
k zakousnutí, aby tatínkům tu
slivovici naředili a pohlídali je.
Vždyť zkazit takový poklad by
byla věčná škoda. Občas se
zpívalo, občas vykládalo. Zima
nevadila, tužily se sousedské
vztahy.

Přestože jsem městské dítě,
tatínek s kamarády byli také
vášnivými ctiteli této lidové
tradice. Při jízdě autem po okrese
obhlíželi každou švestku na
uschnutí a když někomu v sadě
uhynula meruňka, ani příliš
nenadával. Pořezaná, vyschlá a
oloupaná z kůry se v zimně
Výsledek byl úžasný. Mastnota
stávala výhodným platidlem. Kdo
neudil sám, dostal za takové nám tekla po bradě z ještě teplého

uzeného, přikusovaly se domácí
kyselé okurky a čerstvý chleba.
Nesmělo se zapomenout nechat
na chviličku zatáhnout v horké
vodě šrůtky špeku. Ani ne tak ze
zdravotních důvodů. Zavěšené ve
spíži pak nekapaly. Lékařské
poučky o karcinogenním uzeném
nám byly srdečně fuk. Ostatně to,
co za uzené vydávají dnešní
prodejci, k rakovině přispívá
daleko víc. Nehledě na to, že
chuťově
se
k domácímu
nepřiblíží ani na dohled.
Doufám proto, že tenhle
pánský koníček budou naši muži
pěstovat intenzivně, rádi a s péčí.
My ženy je rády podpoříme
zavařením těch okurek. Nebo
jeho
dalším
zpracováním.
Nabízím vám recept, který možná
ještě neznáte.
Uzené maso se švestkovou
omáčkou a bramborovými
knedlíky
Švestková omáčka:
povidla, vývar z uzeného
masa, skořice, lžíce medu,
citrónová šťáva, 1,5 dl
červeného vína
Postup:
Několik naběraček vývaru z
uzeného masa nalijeme do
hrnce
a
zahřejeme.
Přimícháme povidla, dostatek
aby byla omáčka hustší, a
rozpustíme je. Přidáme víno,
skořici, med,
citronovou
šťávu a necháme projít varem.
Pokud by byla omáčka i tak
příliš řídká, můžeme ji
zahustit jíškou z lžíce hladké
mouky, kterou rozmícháme ve
studené vodě. Maso necháme
v omáčce chvíli prohřát a
podáváme s knedlíkem.
Kateřina Tycová ■

Zpráva o hospodaření za rok 2011
Příjmy
odd.§

pol.

-1111
-1112
-1113
-1121
-1211
-1337
-1341
-1342
-1344
-1345
-1361
-1511
-4111
-4112
-4116
-4122

1012
1032
3723
6171
6310
6320

daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapit.činnosti
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
neinv.příjmy ze SR(,sčítání lidu)
neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
ost neiv dotace ze SR - VPP
dotace kraje (komunikace ,hasiči 14+ 1,8,
dar -výhra v soutěži za odpady,sečení podél st.sil
pronájem pozemků

-2131
hospodaření v lese
-2211 přímy z poskytování výrobků ( kulatina,palivo)
sběr a svoz ostatních odpadů
-2111 příjmy z poskytování výrobků (železo)
činnost místní správy
-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí(budova OÚ)
příjmy z finančních operací
-2141 příjmy z úroků
pojištění
-2322 pojistné náhrady
celkem příjmy

Zůstatek na účtu k 31.12. 2010
celkem zdroje

302 270
33 360
27 594
296 647
671 397
102 880
4 200
32 230
2 450
16 488
2 820
192 811
1 685 147
929
60 100
31 528
129 040
35 000
118
217 768

2 250,0
2 250
114,0
114
39 440,0
39 440
2 210 435
419 000
2 629 435

5164 nájem výletiště
hospodaření v lese

1 000
156 499,0
14 287
141 864
348

cestovní ruch

5 568,0
materiál- 2ks odp. koše (k sezení se střechou)

silnice ,místní komunikace
6121 stavby - radar
5169 ostatní služby -zimní údržba,bagr,doprava
5171 opravy a údržba - cesta na Kopci,v Chobotě,most
2221 provoz veřejné silniční dopravy
5193 dopravní obslužnost (platby ZDARu)
3113 základní škola
5321 neinvestiční transfer obcím (za žáky v ZŠ)
3319 ostatní záležitosti kultury

5 568

2212

kronika
materiál- papír,fotopapír,přání k Vánocům
reprobox
3341

2 210 435,0
419 000,0
2 629 435,0

1 000,0

sazenice,štěrk
Nákup služeb - Mrkos K,Mrkos L,Driml,bagr
pozemek
2143

217 768,0
9 001,0

9 001

Výdaje
1012 nájemné
1032

1 685 147,0
929,0
60 100,0
31 528,0
129 040,0
35 000,0
118,0

643 292,0
70 560
48 840
523 892
21 104,0
21 104
77 875,0
11 875
13 392,0
3 600
3 102
6 690

rozhlas a televize
poplatek OSA,rozhlasový,televizní
opravy ústředny a přijímačů ,servis

52 748,0
1 868
50 880

3399

záležitosti kultury,církví a sděl pr. (SPOZ)
věcné dary
nákup materiálu (Hubert,dětskýden,květiny,atp)
nákup služeb (autobus Flora.)
dary (rodičům dětí)

3419

ostatní tělovýchovná činnost

3533

Zdravotnická záchranná služba

18 700
2 496,0

příspěvek na nákup přístr.na nep.srdeční masáž

93 795,0
40 155
20 040
33 600

komunální služby a územní rozvoj

8 120,0

úklid čekáren,práce na zpravodaji(Librová,Haněl),atp
mikroregion
3722

135 352,0
106 603
17 973
9 576
1 200

péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

44 315,0

sečení(Pavelka)
nákup DDHM- 2ks sezení se střechou
nákup služeb -sečení Mrkos K.
pohonné hmoty - benzín do sekačky
materiál - struna,nářadí
5512

64 811,0

240 839,0

1 280,0
1 280

činnost místní správy

340 784,0

platy zaměstnanců v prac.poměru + VPP
povinné pojištění na soc. a zdrav .zab.
knihy,učební pomůcky,tisk
nákup DDHM - kuchyňská linka,řečnický systém
nákup materiálu-čís. pop.,kalenáře,baterie do WC atp
elektrická energie
služby pošt
služby telekom. a radiokom. (tel.+mobily +internet)
opravy a udržování (,servis kopírek a PC,atp)
nákup služeb (revize zab.,internet,kiosek,atp)
služby zpracování dat (MID)
cestovné
daně a poplatky,kolky
6310

220 940
19 899

sčítání lidu
-DPP- Librová

6171

11 699
25 298
3 127
20 060
4 627

zastupitelstva obcí
odměny členům zastup. Obcí
pjistné na veř.zdrav. Poj.

6149

2 160
33 840
4 990
988
2 337

požární ochrana - SDH
nákup DDHM -pila,zdr.batoh
opravy a udržování - vozidlo
ostatní služby - TP,revize HP
materiál -auto,malá pila,rukavice,atp
PHM,maziva

6112

6 120
2 000

sběr a svoz komunálního odpadu
tříděný a netříděný odpad
nebezpečný odpad
DDHM - kontejnery
evidence

3745

2 496

veřejné osvětlení
elektrická energie
opravy a udržování
stavby - VO Bořina

3639

4 363
6 472
4 000
25 000
18 700,0

lyžařské stopy

3631

39 835,0

91 877
27 976
996
44 508
21 429
47 832
1 092
20 375
21 888
14 410
40 615
6 036
1 750

výdaje z finančních operací
služby peněžních ústavů

5 359,0
(bankovní poplatky)

6320 pojištění
Celkem výdaje:
Zůstatek na účtu k 31.12.2011:

Zpráva byla projednána kontrolním a finančním výborem dne 13.1. 2012
Vypracoval Ing. Regent Ladislav

5 359
9 680
1 975 844

9 680,0
1 975 844,0
653 371,0

únor 2012
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Slovo starosty
Vážení občané,

vyměněna okna, včetně sklobetonových výplní
letošní rok je rokem, ve kterém bude (luxfer) a celá budova bude následně vymalována.
z rozhodnutí Obecního zastupitelstva v Kuklíku
Cena všech těchto prací bude zhruba 450 000 Kč.
uspořádáno již páté v pořadí „Setkání rodáků, Pro dodávku těchto prací byly ve dvoukolovém
chalupářů a přátel obce Kuklík“. Vzhledem výběrovém řízení vybrány firmy: stavební firma
k tomu,že tato akce je náročná jak pracovně a Konig CZ - pro veškeré stavební a instalační práce
organizačně, tak také finančně,chceme, aby se stala a firma PKS MONT a.s.,- pro výměnu oken.
akcí celé obce, se zapojením co největšího počtu Hlavním kriteriem výběrového řízení byla cena
občanů,chalupářů a podnikatelů. Proto se na Vás realizace a kompletnost zakázky.
v průběhu roku budeme pravděpodobně obracet
Věříme, že tyto aktivity přinesou zlepšení
s prosbou o spolupráci.
komfortu budovy a že se 30.6. před našimi rodáky
Kvůli této společenské akci, ale nejenom proto, nebudeme mít zač stydět.
jsme se rozhodli uvolnit v letošním roce nějaké
starosta obce
prostředky do oprav a údržby budovy obecního
Ing. Ladislav Regent ■
úřadu, protože kompletní přestavba, jak ji máme
naprojektovanou, je za současné ekonomické
situace nereálná. Dalším důvodem je vzrůstající
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY NA KUKLÍKU
cena el. energie a z toho vyplývající nutnost
zateplení prostorů vytápěných elektřinou.
KDY: 18. února
Práce v budově započnou už tento měsíc – od
20.2. Budou se provádět stavební úpravy prostor
kanceláře obecního úřadu – rozšíření místnosti,
zateplení stropů a stěn,opravy elektroinstalace, dále
potom výměna rozvodu vody a odpadů v budově,
výměna dlažeb a obkladů na WC včetně
zařizovacích předmětů (záchodů a umyvadel). Tyto
práce budou ukončeny do 20. března. Po tuto dobu
bude kancelář obecního úřadu přemístěna do
knihovny ve druhém patře budovy a bude také
mimo provoz obecní rozhlas. Děkujeme Vám
předem za pochopení částečného omezení služeb
pro občany. V případě nutnosti se budeme snažit
Vás informovat jiným způsobem.

KDE: před hasičskou zbrojnicí
PŘIHLAŠOVÁNÍ: od 13. do 13.30 hodin

V další etapě, která započne hned po
Velikonocích – od 10.4., budou v celé budově
Vydává obec Kuklík. Na zpravodaji spolupracovali: Věra Librová, Adéla Librová, Ondřej Haněl a uvedení přispívající.
V Kuklíku 10. února 2012, číslo 6/2012. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá Věra Librová.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: zpravodaj.kuklik@seznam.cz

Setkání seniorů proběhne 11.3.2012 na Penzionu Kukla, začátek ve 14:00
...............................................................................................................................................

Přihláška na setkání seniorů
Jméno a příjmení: __________________________________________
Jméno a příjmení: __________________________________________

