1. číslo, I. ročník, únor 2011

Vážení spoluobčané a přátelé obce,

Naším cílem je však také poskytnout prostor
Vám
pro Vaše názory nebo náměty, které můžete
dostává se Vám do rukou oficiálně 1. číslo
kuklického zpravodaje, ve kterém od minulého, zasílat na adresu: zpravodaj.kuklik@seznam.cz,
stejně jako pozvánky či inzeráty. V rámci možností
nultého vydání, došlo k mnoha změnám.
je budeme uveřejňovat.
Zásadní novinkou je především nový vzhled
Všem, kteří se podíleli a budou podílet na psaní a
celého časopisu, který by měl přispět
k příjemnějšímu čtení. S tím souvisí i nová titulní vydávání zpravodaje, srdečně děkuji a těším se na
strana. Přímo pro zpravodaj nám namalovala další spolupráci.
obrázek dvorské lípy Jana Junová. Ten se tak stává
Za tým zpravodaje Věra Librová
jeho hlavním motivem.
Ve zpravodaji se budete setkávat se stálými
rubrikami o dění v zastupitelstvu, SDH Kuklík i
zásahové jednotce. Dozvíte se zajímavosti z
historie i současnosti obce. Budeme Vám přinášet
aktuální zprávy z kulturních akcí a časem přibudou
i rozhovory.

Gratulujeme
V prosinci 2010 se manželům Burianových
narodila dcera Karolína. Celé rodině přejeme
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody!
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z jednání
zastupitelstva
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Dne 28.1.2011 proběhlo zasedání
obecního zastupitelstva obce Kuklík.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni:
B. Kalina, R. Jun.

Hlavním bodem jednání zastupitelstva bylo
(na poslední 2 lokality na Chobotě bylo požádáno
projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok
o dotaci od kraje Vysočina z Programu obnovy
2011. Tento návrh byl vytvořen a projednán
venkova na opravu místní komunikace v hodnotě
finančním výborem ve spolupráci se starostou obce
cca 110 000 Kč)
a zveřejněn dne 13.1.2011 na úřední desce obce. 4. každoroční výdaje na školu, veřejné osvětlení,
Rozpočet obce pro rok 2011 najdete na dalších hospodaření v lese, linkové autobusy o víkendu,
stránkách zpravodaje.
požární ochranu, svoz odpadu, prohrnování místních
Obec bude hospodařit s částkou 2 125 500 Kč a komunikací.
předpokládá se vyrovnaný rozpočet mezi příjmy a
výdaji. V letošním roce naváže obec na tradiční
Zastupitelstvo dále projednalo:
akce a činnosti, ale měly by se spustit nové
investice. Pokud však někdo hledá investice do
5. koupě lesního pozemku p.č. 22/4 v k.ú.
hasičské zbrojnice, tak bude zklamán. V letošním
Kuklík od Ing. Jiřího Ptáčka z Prahy o výměře
roce se přestavba, kterou plánovalo předešlé
348 m2 za 1 Kč/m2
zastupitelstvo, neuskuteční, podobně jako výstavba
6. provedení revize a čištění komínů, která
hřiště, na které není vykoupen pozemek.
proběhla 2.- 4.2. 2011

Výdaje na rok 2011:

1. nákup radaru (digitální ukazatel rychlosti), který
by měl být umístěn na hlavní silnici od Nového
Města na Moravě - nabídky a umístění radaru
budou řešeny na dalších jednáních zastupitelstva
2. umístění laviček – odpočívadel v zajímavých
lokalitách obce s informačními tabulemi
3. oprava místních komunikací:
•

cesta na Kopci směrem k Šimonovým

•

cesta od Rakových k Hradilovým

• cesta od Sedláčkových po chalupu pana
Tyceho

7. pořádání tradiční velikonoční merendy,
která se uskuteční 23.4.2011, tentokrát
v lidovém tónu
8. namontování starší kuchyňské linky do
místní zbrojnice – provedl Jiří Kocanda ve
spolupráci s Martinem Slámou a Davidem
Regentem
9. uskutečnění dětského karnevalu dne 19.3.
2011 ve 14 hod. pod taktovkou paní Skalníkové
10. tradiční pořádání zájezdu na jarní
výstavu FLORA Olomouc dne 30.4.2011
(občan Kuklíka s poplatkem 50 Kč, ostatní
150Kč)

Vyúčtování příjmů a nákladů na provoz systému sběru, třídění a likvidace
odpadů v obci Kuklík za rok 2010

Náklady

Příjmy

Svoz odpadu TS služby s.r.o.

87 251 Kč

Vybráno od občanů

Odvoz nebezpečného odpadu

10 692 Kč

Železný šrot

Plasty, papír, sklo – ODAS

36 953 Kč

Celkem

Evidence ODAS

1 190 Kč

Pořízení nových nádob

9 696 Kč

Celkem

145 782 Kč

101 700 Kč
6 823 Kč
108 523 Kč

Rozdíl 36 648 Kč musela doplatil obec Kuklík,
což je z celkových nákladů 25%
Podíl na jednu nemovitost cca 1 676 Kč
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Z HISTORIE OBCE

Historie
kroniky
obce Kuklík
Naše kronika má dnes 276
stran. Původně byla psána
Josefem Junem, redaktorem
Horáckých listů, který bydlel
v naší obci v chalupě rodiny
Mrkosových v č. p. 20. Kronika
má na úvodní straně letopočet
1968, proto odhaduji, že se
kronika začala psát před tímto
rokem. Na prvních stránkách jsou
kresby akademického malíře
Františka Emlera. Bohužel je
znát, že tyto stránky nejsou
dopsané a obsahují prázdná
místa.
Kresby
jsou
však
jedinečné. Na přibližně 100
stránkách jsou vlepeny články o
Kuklíku – články z historie,
zajímavosti, zvyky, kulturní
činnost a zajímavé stavby.
Kronikář Jun se však přestěhoval
do Brna a kronika byla na pár let
ztracená. V lednu roku 1972 byla
vytažena na světlo díky nově
zvolenému Národnímu výboru,
který požádal pana Ladislava
Laštovicu nejstaršího o zaznamenání událostí za 4 roky, co
byla kronika nezvěstná. Jak píše
pan Laštovica – mezi léty 1968
až 1972 se nic významného
v obci nestalo, ač to byla léta
bouřlivá. V kronice jsou tedy
stručné zápisy z let 1972 a 1973.
Dalším pokračovatelem byl po
dlouhá léta pan učitel Josef
Sláma. Kroniku psal od roku
1973 po rok 2002. Jak sám pan
učitel v kronice ve svém posledním zápisu píše: „Práce musela
být přerušena, poněvadž kronika
po sloučení s obcí Sněžné (pozn.
od r. 1976 do r. 1990) musela být
předána Státnímu archivu ve
Žďáru nad Sázavou. Snažil jsem
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Naše obec má velmi pestrou historii, ovšem
písemných dokumentů dokladujících, „jak to
všechno bylo“, je málo nebo jsou pro občana málo
dostupné. Jedním z historických dokumentů a
zároveň vzácným literárním dílem je pro naši obec
kronika, která se stále doplňuje a tím je zajištěno
pokračování v této krásné tradici.

se zachytit základní údaje ze
života obce, ze kterých by se
budoucí čtenář dozvěděl základní
údaje o životě u nás. (…) ..aby
zápis byl věcný, pravdivý,
zachycoval skutečnosti, co jsme
v obci činili, jak jsme žili, pro
obec pracovali.“ Kronika byla
tedy také dopisována, a proto je
obdivuhodné, kolik podrobností
je zde přesto popisováno.
Můžeme se dočíst o činnosti

Kronikáři jsou pracovníky této
instituce proškoleni a poučeni o
všem, co by je v souvislosti se
psaním kronik mohlo zajímat.
Proto p. Librová sepisuje kroniku
již podle stanov - kronika je
psána ručně perem a obsahuje
zápisy pro každý rok.
I když je kronika takovým
obecným souhrnem událostí a i
když není původně psána podle

Mlýn 1894 – kresba z kroniky od Františka Emlera
SDH a dalších organizacích na
Kuklíku (např. Český svaz žen),
jaké počasí který rok bylo, jaká
byla úroda, kdo se kdy narodil a
kdo zemřel, co se dělo na
výborových schůzích, jaké kulturní akce byly pořádány apod.
V lednu r. 2003 pan učitel
Sláma po krátké nemoci zemřel a
kronika zůstala nepsána až do
roku 2005. Poté byla obecním
úřadem jmenována kronikářem
paní Františka Librová, která za
uplynulé roky kroniku dopsala a
do dnešního roku kroniku stále
sestavuje a dopisuje. Pravidelně
jezdí na každoroční setkání
kronikářů, který organizuje Státní
okresní archiv Žďár nad Sázavou.

pravidel kronik (je zde mnoho
vlepených
strojem
psaných
textů), má kronika vysokou
hodnotu a to zejména pro budoucí generace občanů Kuklíka.
Spousta současných občanů se
s kronikou možná ještě nesetkala,
nejbližší možností bude Setkání
rodáků 2012, kde bude poskytnuta k nahlédnutí. Jinak je jejím
stálým opatrovníkem p. Františka
Librová.
Ráda bych v příštích číslech
kuklíckého zpravodaje přepsala
některé zajímavé články a zápisky jako připomenutí nedávné
historie naší obce.
Adéla Librová
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Rozpočet pro rok 2011
odd.§

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY : hodnota uvedena v tisících Kč
pol.

-1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
-1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
-1113 daň z příjmu fyz.osob z kapit činnosti
-1121 daň z příjmu právnických osob
-1211 daň z přidané hodnoty
-1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
-1341 poplatek ze psů
-1342 poplatek za rekreační pobyt
-1344 poplatek ze vstupného
-1345 poplatek z ubytovací kapacity
-1361 správní poplatky
-1511 daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
-4112 neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
1012 podnik.a restrukt. v zem. a potr.
-2131 pronájem pozemků
1032 podpora ost.produkčních činností v zem. (hosp. v lese)
-2211 přímy z poskytování výrobků (prodej paliva)
3723 sběr a svoz ostatních odpadů
-2111 přímy z poskytování výrobků (prodej želez. šrotu)
6171 či nnost m ístn í správy
-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (budova OÚ)
6310 pří jm y z finan čn ích ope rací
-2141 příjmy z úroků
celkem příjmy
8115
-8115 převody z rozp. účtů
Celkem příjmy včetně zůstatku na účtu:
VÝDAJE
1012 podnik. a restrukt. v zem. a pot.
5164 nájemné (výletiště)
1032 podpora ost.prod.činností (hospodaření v lese)
5139 nákup materiálu
5169 nákup služeb (vyžínání,sázení,nátěr a p.)
3419 cestovní ruch
5137 DHIM (lavičky)
5139 nákup materiálu
2212 si lni ce ,m í stn í kom un ik ace
5137 DHIM (radar)
5169 nákup služeb (zimní údržba, vyžínání)
5171 opravy a údržba
2221 provoz ve ře jn é siln iční dopravy
5193 dopravní obslužnost
2321 výstavba místních inž . sí tí
5171 opravy a udržování (kanály)
3113 z ákl adní škol a
5321 neinvestiční transfer obcím - ZŠ
3314 k ni h ovn ická či nnost
5139 nákup materiálu
3319 ostatní z ále ž i tosti ku ltury
5021 ostatní osobní výdaje (kronika,)
5139 nákup materiálu
3341 m ístn í roz hlas,te l e vi z e

- tis. Kč
260,0
45,0
20,0
320,0
645,0
101,0
4,0
33,0
3,0
19,0
3,0
180,0
1633,0
60,1

1633,0
60,1
1,6

1,6
5,0
5,0
5,0
5,0
1,8
1,8
0,2
0,2
1706,7
418,8

1706,7
418,8

2125,5

2125,5
1,0

1,0
75,0
30,0
45,0
79,0
60,3
18,7
570,0
60,0
190,0
320,0
20,0
20,0
10,0
10,0
82,0
82,0
1,0
1,0
5,0
4,0
1,0
25,0
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5171 opravy a udržování
5192 poplatky(OSA)

3399 z ále ž itosti kultu ry,církví a sdě l pr. (KP P O)
5139 materiál (lyž.závody,dětský den,atp)
5169 nákup služeb(autobusFlora,atp)
5194 věcné dary
5492 peněžní dary (naroz.děti)
3419 ostatní tělovýchovná činnost
5329 ostatní neiv.transfery VR (lyžařské stopy)
6121 budovy,stavby,haly (hřiště)
6130 pozemky(hřiště)
3631 ve ře jn é osvě tle n í
5154 elektrická energie
5169 nákup služeb
3639 komunální služby a územní rozvoj
5169 nákup služeb (projekt budova)
5171 opravy a udržování
5229 SMO-členské příspěvky
5329 ost.neinv.dotace nezisk.org.(M ikroregeion,SM O)
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
5169 nákup služeb
3722 sbě r a svoz kom un ál n ího odpadu
5137 drobný hmotný majetek(kontejnery)
5139 nákup materiálu
5169 nákup služeb (svoz a uložení odpadu,evidence)
3745 pé če o vz hl e d obce a ve ře jn ou z e le ň
5021 ostatní osobní výdaje (sečení,čekárny,příkopy,křížky)
5132 ochranné pomůcky
5139 nákup materiálu
5156 pohonné hmoty
5512 pož árn í och rana
5137 drobný hmot. inv. majetek
5139 nákup materiálu
5156 pohonné hmoty
5169 nákup služeb (TP)
5229 ost.neinv.dot.nezisk.org.(soutěž hasičů)
6112 z astupi te lstva obcí
5023 odměny členům zastup. Obcí
5032 povinné poj. na zdr. zab.
5173 cestovné
6171 činnost místní správy
5011 Platy zaměstnanců (dohody o prac. činnosti)
5031 povinné pojištění na soc. zab.
5032 povinné pojištění na zdrav. zab.
5136 knihy,učební pomůcky,tisk
5137 drobný hmotný inv. majetek
5139 nákup materiálu
5154 elektrická energie
5155 pevná paliva
5161 služby pošt
5162 služby telekomunikací a radiokomunik
5168 služby zpracování dat
5169 nákup služeb ,revize,int .str.,
5171 opravy a údržba
5173 cestovné
5362 poplatky (rozhlasový,televizní)
6310 výdaje z finančních operací
5163 služby peněžních ústavů -banka
6320 pojištění
5163
služby peněžních ústavů(pojištění)
Celkem výdaje:

únor 2011
24,0
1,0
46,0
10,0
8,0
8,0
20,0
176,0
18,7
87,0
70,3
65,0
45,0
20,0
70,0
40,0
25,6
2,4
2,0
15,0
15,0
162,0
11,0
1,0
150,0
59,0
51,0
1,0
5,0
2,0
66,0
10,0
5,0
5,0
45,0
1,0
260,0
228,0
24,0
8,0
320,0
56,0
17,0
6,0
2,0
35,0
10,0
45,0
8,0
2,0
17,0
50,0
40,0
25,0
5,0
2,0
6,0
6,0
12,5
12,5
2125,5

2125,5
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SDH
Kuklík
informuje

SDH KUKLÍK INFORMUJE
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Vážení spoluobčané, jak již v prvním čísle znovuobnoveného zpravodaje obce Kuklík avizovala jeho
tvůrkyně paní Věra Librová, budu Vás jako velitel SDH a
zásahové jednotky obce Kuklík, zajisté leckdy i se
starostou našeho sboru, případně i jednatelem, informovat o dění jak kolem samotného SDH, tak z mé strany
především v zásahové jednotce, jejíž převážnou náplní
je represe a s ní spojené aktivity.
Ing. Bohdan Kalina, velitel jednotky a SDH

Jednotka SDH obce Kuklík
v roce 2010 zasahovala při
likvidaci mimořádných událostí
a jejich následků celkem
v osmnácti případech, z toho se
ve čtyřech případech jednalo o
požár, jednou o pátrací akci po
ztraceném cyklistovi v obci Tři
Studně a ve zbylých případech
o tzv. technické pomoci – viz
dále.

du, že náhodný kolemjedoucí
oznamovatel v telefonátu na
operační středisko uvedl, že
hoří rodinný dům nebo chata a
v takovém
případě
je
vyhlašován požární poplach
pro
plný
první
nebo
redukovaný druhý stupeň

výjezdu. Přestože jsme byli
ponecháni v záloze na místě
události, je na místě ocenit
K prvnímu zásahu došlo již akceschopnost jednotky pro
10. ledna 2010, kdy jednotka výjezd.
hasila přímo před budovou
Začátkem února pak hořel
obecního úřadu a hasičské kontejner na parkovišti nad
zbrojnice hořící obsah kontej- chaloupkou paní Havlišové a
neru na komunální odpad. v půli července hasili naši
Příčinou požáru nebylo nic hasiči požár dřevěného trámu
jiného, než vsypání žhavého a podbití kotelny objektu
popela do kontejneru. O tom, že dřevovýroby.
Zde
bylo
tento kontejner hořel již příčinou
požáru
patrně
mnohokrát a byl naštěstí zavčas samovznícení
v důsledku
uhašen všímavými, poblíž byd- extrémních venkovních teplot
lícími občany před přechodem za současného vlivu přetopožáru do fáze jeho plného peného kotle a tento zásah byl
rozvoje, zajisté všichni víme.
pro letošní rok pro hasiče
K dalšímu požáru naše jednotka vyjížděla v třeskutém
mrazu -24° C před šestou
hodinou ranní dne 27. ledna do
Javorku,
kde
vzplála
unimobuňka místních hasičů po
závadě na elektrickém topidle.
Tohoto zásahu se rovněž
účastnily jednotky dobrovolných hasičů ze Sněžného,
Javorku, Jimramova, HZS Žďár
nad
Sázavou
a
HZS
Pardubického kraje - stanice
Polička. Tolik jednotek bylo
k požáru vysláno z toho důvo-

fyzicky nejnáročnější, panovalo obrovské vedro a mimo
hasiče,
kteří
pravidelně
oblékají nezbytný třívrstvý
zásahový oděv ve spojení
s kuklou, přilbou, rukavicemi,
případně dýchacím přístrojem,
si málokdo uvědomuje, jak
tyto okolnosti spolu se
značnou fyzickou námahou, je
vyčerpávají.
V září jsme vyjížděli
k pátrací akci po ztraceném
cyklistovi v obci Tři Studně,
kdy se mladý cyklista z Brna

Co se děje v SDH
Dne 23.ledna 2011 zemřel po
krátké těžké nemoci bývalý
předseda Federálního výboru svazu
požární ochrany a nositel nejvyšších
hasičských vyznamenání, titulu
Zasloužilý hasič a Řádu českého
hasičstva JUDr. Miroslav Řepiský.
Na poslední cestě s tímto velkým
člověkem a hasičem, přítelem naší
obce a našich hasičů, se rozloučil i
náš Sbor dobrovolných hasičů dne
29. ledna 2011 v Olešné.
O životě a díle plukovníka
požární ochrany JUDr. Miroslava
Řepiského najdete podrobnější
článek na internetových stránkách.
Během
posledního
měsíce
provedli za finančního zajištění
Obce Kuklík a sponzorských darů –
materiálu, velmi pěknou a zdařilou
přestavbu
kuchyně
v budově
obecního úřadu členové SDH
Kuklík – Jiří Kocanda, Martin
Sláma a David Regent.
Více informací na:

www.sdhkuklik.wz.cz
naštěstí našel před
vlastního pátrání.

započetím

Rovněž v září jsme prováděli
likvidaci roje sršňů v Koutě, kde si
tento nebezpečný hmyz vybudoval
pozoruhodnou báň o průměru takřka
půl metru na půdě pana Pavla Mrkose
a odtud terorizoval občany Kouta,
přičemž
si
bodnutí
jednoho
exempláře
vyžádalo
okamžitý
převoz naší občanky do nemocniční-
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ho zařízení a její urgentní rozlomený strom na nepřístupné
ošetření proti anafy-laktickému střeše na chaloupce Emlerových,
šoku.
kde jsme museli použít speciální
Klasickou technickou pomocí lezeckou techniku, abychom
je pro naši jednotku odstraňování nepoškodili střechu.
stromů a větví z komunikací, ať
se jedná o spadlé dřeviny
v teritoriu obce nebo i mimo něj.
K těmto událostem jsme byly
vysláni krajským operačním
střediskem
HZS
v Jihlavě
v sedmi případech, přičemž
v jednom případě se jednalo

Mezi technické pomoci se dále
řadí
odstraňování
následků
přívalových dešťů s následným
ucpáním odtoků a kanalizací
bahnem a zeminou, k tomuto
druhu mimořádné události byla
jednotka povolána celkem ve
čtyřech případech a takovým

únor 2011
zásahem jsme dne 21. listopadu
uzavřeli naši zásahovou činnost
v roce 2010.
V příspěvcích v dalších číslech
našeho obecního zpravodaje se
Vám, našim občanům, pokusím
mimo jiné např. vysvětlit,
z jakého důvodu vyjíždíme i
mimo obec nebo proč má naše
malá obec tak vysoce vybavenou
jednotku či jaké je složení
zásahové jednotky.

Zásah
u dopravní
nehody
v Koutě
Členové
naší
jednotky
zasahovali dne 2. února 2011
krátce před devátou hodinou
dopoledne společně s SDH
Sněžné, SDH Nové Město n/M a
HZS Žďár n/S u těžké nehody
nákladního automobilu na silnici
II/354 v Koutě, které zde
Havarované vozidlo – foto SDH Sněžné
havarovalo
po smyku a
následujícím nárazu do stromu.
směru na Kuklík. Jelikož služby jsme se sněženskými a
Uvnitř zcela zdemolované operační důstojník měl pochyb- novoměstskými kolegy pomohli
kabiny se nacházel těžce zraněný nosti, zda se nejedná o další zafixovat a naložit řidiče,
řidič a spolujezdec. Bezprostřed- nehodu, vyslal na námi udané vyprostit spolujezdce a naložit jej
ně po nehodě jsme poskytli před- místo jednotku SDH Sněžné, do další sanity. Jednotka SDH
lékařské ošetření dvěma těžce která je rovněž předurčena pro Sněžné provedla opatření k zaunikajícího
oleje
zraněným
osobám,
odpojili likvidaci následků dopravních chycení
akumulátor a upřesnili místo nehod a v jejíž působnosti naše z vozidla. Dále jsme se společně
obec je.
s jednotkou HZS Žďár nad
nehody na operačním středisku.
Zároveň jsme vyžádali k Sázavou a SDH Nové Město na
Po pravděpodobně zmatečném
Moravě podíleli na uvolnění
telefonátu jedné z projíždějících nehodě dvě vozidla rychlé
komunikace, odtažení a naložení
řidiček totiž operátorka na záchranné služby. Do příjezdu
havarovaného vozidla.
tísňové
lince
vyhodnotila jednotek SDH Sněžné a Nové
Snímky z nehody, za něž
informace o místu a účastnících Město na Moravě jsme rovněž
řídili
dopravu,
komunikace
byla
děkujeme
hasičům ze Sněžného a
nehody nesprávně a k mimořádné události vyslala jednotku totiž stěží průjezdná i pro osobní Žďáru nad Sázavou, si můžete
SDH Nové Město na Moravě, automobily a starali se o zraněné. prohlédnout na našich sborových
konkrétně k nehodě sanity za
Po příjezdu vozidel záchranné internetových stránkách.
Novým Městem na Moravě ve
Ing. Bohdan Kalina

únor 2011

RYCHLÁ ANKETA

Rychlá anketa
aneb
co je mi bližší?
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Přinášíme Vám jedinečnou možnost, jak
poznat své spoluobčany z trochu jiné
stránky. Jde o telefonickou anketu, kterou
podstoupili náhodně vybraní občané.
V příští anketě může telefon zazvonit třeba
u Vás.

Bohdan

Ladislav

Jaroslava

Jiří

Kalina

Rak

Mrkosová

Mrkos

41 let

34 let

30 let

68 let

Pivo nebo víno?

pivo

pivo

víno

víno

Vánoce nebo Velikonoce?

Vánoce

Vánoce

Velikonoce

Vánoce

Vepřové nebo hovězí maso?

hovězí

vepřové

hovězí

vepřové

Pes nebo kočka?

pes

pes

pes

pes

Káva nebo čaj?

čaj

čaj

káva

káva

Běžky nebo sjezdovky?

běžky

sjezdovky

sjezdovky

běžky

Česnek nebo cibule?

cibule

cibule

česnek

česnek

Sparta nebo Slavia?

Slavia

Sparta

Sparta

Slavia

Svíčková nebo řízky?

svíčková

řízky

řízky

řízky

Utírání nebo umývání nádobí?

utírání nádobí

umývání
nádobí

umývání
nádobí

utírání nádobí
František Haněl

Jak dobře znáte Kuklík?
Pokuste se vyřešit několik záludných otázek
týkajících se Vaší obce.
1. Kolik je na Kuklíku registrovaných psů?
A: 12, B: 25, C: 38, D: 42
2. Ze kterého roku je obecní pečeť?
A: 1756, B: 1808, C: 1836, D: 1904
3. Kolik členů má SDH Kuklík?
A: 38, B: 46, C: 50, D: 53
4. Nejstarší občan Kuklíka se narodil v roce:
A: 1914, B: 1918, C: 1920, D: 1925

Zajímavosti
Velmi zajímavý pohled do historie
obce lze nalézt na internetové stránce
http://kontaminace.cenia.cz/, kde
je možno si prohlédnout letecké snímky
z roku 1953. Působivé je především
přepínání mezi historií a současností.
Podívejte se, jak Kuklík vypadal před
více než půl stoletím.
V prosinci se na Chovatelské stanici
Kuklík Jaroslavy a Kamila Mrkosových
narodila 3 štěňátka mini bulteriérů. Více
na: http://www.cskuklik.cz/

Vydává Obecní úřad Kuklík. Na zpravodaji spolupracovali: Věra Librová, Adéla Librová, Ondřej Haněl a uvedení přispívající.
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