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Vážení občané,
Máme za sebou další rok. Rok, ve kterém se svět zbláznil. Obávám se, že život na který jsme byli
zvyklí už nikdy nebude jaký byl. Uprchlická krize, válečné konflikty nedaleko, teroristi a změny počasí
vnáší do našich životů neklid a obavy. Přeji Vám proto do nového roku dostatek zdravého rozumu a
zdraví a také trpělivosti a shovívavosti vůči chybám druhých.
Ačkoliv je naším nosným prvkem pro informování obyvatel veřejný rozhlas , chceme nadále, v případě
,že se věci „nahromadí“, nebo se „nevejdou“ do rozhlasu, vydávat náš zpravodaj. Chtěli bychom Vám
poskytnout informace, které by vám pomohli orientovat se ve změnách. V tomto čísle například
naleznete přehled nejdůležitějších změn v dopravních předpisech. Doufáme, že i nadále budete nalézat
ve zpravodaji alespoň něco co je pro Vás důležité
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva:
Od posledního čísla našeho zpravodaje se konaly tři jednání obecního zastupitelstva. Zde jsou
nejdůležitější body projednané na jednotlivých schůzích
Jednání konané 2.10.2015
- Akce konaná na konci prázdnin Pohádková
cesta byla velice úspěšná, zúčastnilo se jí
přes 130 dětí.
- Zastupitelé se zabývali geometrickým
plánem, kterým byly v Bořině zaměřeny
hranice obecní komunikace včetně obecních
příkopů. V horní části Bořiny je úprava
hranic pozemků možná pouze na základě
podepsaného
souhlasného
prohlášení
vlastníků pozemků, jelikož odchylky mapy
od skutečného stavu jsou malé. Ve spodní
části Bořiny jsou odchylky větší. Zde bude
nutné jednat s majiteli pozemků o případném
prodeji nebo darování obci. Zastupitelé již na
předchozích jednáních schválili záměr
odkupu pozemků v ceně do 20 Kč/m2.

Jedná se o 22 m2 ve vlastnictví manželů
Librových, 60 m2 manželů Peňázových z
Bořiny, 209 m2 pana Miroslava Slámy a 292 m2
pana Opatřila – chalupáře z Bořiny. Jmenovaní
vlastníci budou osloveni. Manželé Peňázovi z
Bořiny již byli osloveni a souhlasí s darováním
nově zaměřených pozemků. Zastupitelé tento
bezúplatný převod jednohlasně schválili.
Zastupitelé dále jednohlasně schválili prodej
pozemků dle geometrického plánu p.č. 481/2 o
výměře 276 m2 a 875/3 o výměře 75 m2 za
cenu 20 Kč/m2.
- Zastupitelé schválili nákup velkoobjemového
železného kontejneru, který bude přepravován
novým traktorovým nosičem, bude používán pro
potřeby obce a v případě zájmu bude k
zapůjčení pro občany.
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- Kamil Mrkos informoval o stavu v obecních
lesích a napadení stromů kůrovcem. Je třeba
napadené stromy co nejrychleji vytěžit,
zájemcům o těžbu bude dřevo odprodáno za
cenu 150 Kč/m3. Kamil Mrkos byl pověřen k
označení stromů a zajištěním jejich těžby.
- Zastupitelé se zabývali návrhem pokračovat
v zaměřování obecních komunikací, a to
úseky od Mlýna až nad Balkán po hranici
katastru a dále od odbočky pod Balkánem k
penzionu Kukla. Zastupitelé tento návrh
jednohlasně schválili.
Jednání konané 2.11.2015
- Projekt Nakládání s odpady je kompletně
zrealizovaný, vše je zaplaceno, obec obdržela
dotace ve výši 90% investice.
- Starosta obce informoval o tom, že bylo
objednáno zaměření cesty od Mlýna na
Balkán až po hranici katastru a k penzionu
Kukla u manželů Benešových. Geodetické
práce již začaly a měly by být hotové do
konce roku. Budou stát cca 53 000 Kč.
- Starosta obce vznesl návrh, aby se v příštím
roce zrekonstruoval dřevěný most u statku
Junových. Předložil nabídku na vypracování
projektu na opravu od kanceláře Pelikán a
Pohanka, projekt by stál 35 000 Kč.
Zastupitelé zpracování projektu na opravu
jednohlasně schválili.

- Starosta obce jmenoval inventurní komisi pro
inventuru obecního majetku ve složení: Ing.
Ladislav Regent, Ing. Ladislav Rak, Jarmila
Kocandová, Ing. Bohdan Kalina, Roman Jun.
- Obec obdržela dotaci 15 000 Kč na zvýšení
akceschopnosti zásahové jednotky od kraje
Vysočina. Za tuto dotaci bude pořízen tablet
do
zásahového
vozidla
a
vysílačka
MOTOROLA
Jednání konané 18.12.2015
- Obec obdržela od Kraje Vysočina další dotaci
7 200 Kč na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky za zásahy mimo katastr obce. Za tuto
dotaci bude zakoupena další zásahová
vysílačka MOTOROLA.
- Obec si za dopravu vody pro Řízení letového
provozu na Buchtův kopec zásahovým
vozidlem fakturovala částku 22 000 Kč.
- Zastupitelé schválili nové vyhlášky o
odpadech, výše poplatků za odpad zůstane
v roce 2016 ve stejné výši (dospělí 450 Kč,
senioři 350 Kč, děti 200 Kč, chalupáři 600 Kč).
- Výše poplatků za psy a rekreačních poplatků
zůstane také nezměněna.
- Obec obsadila v soutěži My třídíme nejlépe 3.
místo a obdržela dar od kraje ve výši 25 000
Kč.
Ladislav Rak

Co je nového u hasičů:
Ohlédnutí za hasičským koncem roku.
Přesto, že jsme za polovinou prvního měsíce nového roku a venku mrzne až praští, rád bych
připomněl poslední hasičskou akci, která proběhla 27. prosince 2015 v téměř jarní atmosféře
v hasičárně a kterou už několik let nazýváme vánoční besídkou. Letos jsme připravili, jak je
již známo, velké osvěžení v podobě cimbálové muziky Řícmanica. Tento nápad vznikl již
v létě, ale čím víc se blížil termín, tím víc ve mně vznikala nervozita jak, vše dopadne, jestli
jsme moc neriskovali a zda přijdou na tuto akci nejen hasiči, ale i další občané obce ( akce
byla otevřena všem i proto, že nám obec přispěla peněžní částkou 2000 Kč na kapelu).
Nakonec skutečnost předčila očekávání, kapela spustila krásné moravské písničky, přítomní si
začali pozpěvovat a nakonec se i tančilo jako o merendě po půlnoci. Ke zdárnému průběhu
jistě přispěly i vstupy Franty Haněla s hrou Bingo a zajímavou finanční výhrou. Konečné
hodnocení krásné akce si provedli všichni přítomní sami, a myslím, že nebylo nespokojeného
návštěvníka. A nás hasiče hřeje u srdce, že jsme byli u toho jako pořadatelé a konec konců i
jako nositelé finanční zátěže. Ale to je věc, kterou rádi zopakujeme i v dalším období, protože
pořádat smysluplnou akci je prostě paráda.
Jiří Libra - starosta SDH Kuklík
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Informace ze zásahové jednotky.
Ke kurióznímu zásahu vyjížděli 5. října
loňského roku naši hasiči společně se
sněženskými k penzionu Líšenský Dvůr, kde
ovce uniklé blízkému chovateli podle oznámení
na operační středisko HZS demolovaly zařízení
objektu. Než jsme ale stačili dojet na místo,
dostavil se majitel ovcí a odvedl je.
Večer 8. prosince byl vyhlášen druhý
stupeň požárního poplachu na požár rodinného
domu v obci Křižánky. Ten hasilo včetně naší
celkem sedm jednotek (HZS Žďár, SDH
Kuklík, Sněžné, Svratka, Herálec, Křižánky a
Svratouch). V době příjezdu prvních jednotek
již intenzivně hořela polovina domu, oheň se
postupně rozšířil z přízemí, přes 1.patro až do
podkroví. Bylo nutné na části objektu strhnout
krytinu střechy a především rozebrat násilně
oplechování, kde oheň dlouhou dobu skrytě
hořel v trámoví, podbití a izolaci. Likvidace
požáru trvala přes čtyři hodiny, vzniklá škoda
přes veškeré úsilí hasičů je odhadnuta na 2 mil.
korun, příčinou byla závada na elektroinstalaci.
O pekelném žáru v domu svědčí skutečnost, že
se roztekly mosazné kohouty na radiátorech,
přičemž teplota tavení mosazi je 850-920
stupňů C.
Ráno druhého prosince na Dědině
vzplál kontejner na směsný komunální odpad,
naštěstí díky včasnému oznámení pozorných
dětí, čekajících na autobusové zastávce,
nedošlo k žádné škodě a to jak na kontejneru,
tak především na vedlejším domu, kam by se
mohl oheň přenést přes tůje, obklopujících
kontejnerové hnízdo.
Posledním zásahem loňského roku se
stal na Štědrý den ve velmi časných ranních
hodinách požár luxusního osobního
automobilu BMW v obci Krásné, od kterého se
oheň přenesl na rodinný dům stejného majitele.
Také zde byl vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu, zasahovali jsme s jednotkami HZS
Žďár n/S, SDH Krásné, Svratka, Jimramov,
Sněžné, Borovnice a Telecí. Vozidlo bylo
zničeno požárem úplně, na domu bylo nutné po
sražení plamenného hoření částečně rozebrat
střechu a to jak zvenku, tak zevnitř, abychom
zamezili skrytému šíření ohně.
Zásah náročný jak na množství hasičů,
.

tak na potřebu dýchací techniky, trval
čtyři hodiny.
Při těchto zásazích se ukázaly
nesporné výhody našich nových moderních
přetlakových dýchacích přístrojů Dräger,
které byly obcí Kuklík zakoupeny přesně
před dvěma roky namísto zastaralých
rovnotlakých Saturnů. Pokud pominu
současnou o třetinu větší zásobu vzduchu, o
téměř polovinu nižší hmotnost, daleko vyšší
komfort při nošení přístroje a nasazování
masky, je důležitým faktem i naprostá
kompatibilita s přístroji, používanými
profesionálním sborem, tedy HZS Žďár a
tedy možností při dlouhotrvajících zásazích,
jako byly výše uvedené, vyměňovat tlakové
láhve mezi sebou, resp. za dovezené
náhradní, ať se jedná o láhve ocelové nebo
ještě lehčí kompozitní.
Jak jsem avizoval v posledním čísle,
pořídili jsme koncem listopadu loňského roku
výjezdový tablet a společně s držákem ho
nainstalovali do zásahového vozidla. Byly
koupeny i dvě nové vysílačky. Proběhla také
údržba auta, spojená s rekonstrukcí
výstražného zařízení, kde jsme rotační, málo
viditelné, energeticky náročné a morálně
zastaralé prvky nahradili LED technologií
s vysokou intenzitou jasu a extrémně nízkou
spotřebou. Finančním zdrojem byly dotace
Kraje Vysočina.
V listopadu a prosinci jsme
s vozidlem dováželi vodu z nádrže
v Krásném na středisko ŘLP na Buchtově
Kopci, kde vlivem dlouhotrvajícího
srážkového deficitu klesla hladina vody jak
ve vrtu, tak ve studni. Finanční prostředky,
utržené z této činnosti, použijeme na obnovu
našeho vybavení.
Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH
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Informace o činnosti SH ČMS okrsku Sněžné
Dne 16.1.2016 proběhla výroční valná hromada okrsku Sněžné. Za účasti členů výkonného
výboru okrsku, zástupců okresního sdružení hasičů a delegátů sborů, které okrsek sdružuje,
byla zhodnocena činnost za rok 2015. Z vyjádření zástupců sborů bylo kladně hodnoceno,
zlepšení práce okrsku v oblasti represe uspořádáním námětového cvičení. Dále bylo kladně
hodnoceno zlepšení komunikace mezi okrskem a sbory, také zřízení internetových stránek
okrsku, adresa stránek je www.okrseksnezne.cz. Dalším bodem programu bylo stanovení
místa a termínu konání okrskové soutěže. Uspořádání této akce si pro rok 2016 vzali na svá
bedra hasiči z Krásného, termín byl stanoven na 21.května. Další informace která vyplynula
z jednání, bude zajímat hlavně naše hasičské seniory, jejich podzimní setkání se letos
uskuteční
v nově
zrekonstruovaných
prostorách
staré
školy
na
Kadově.
V minulých letech se okrsek v hodnocení okresního sdružení ve Žďáře nad Sázavou
pohyboval na posledním nebo předposledním místě, v roce 2015 jsme se odrazili ode dna a v
hodnotící tabulce jsme poskočili o šest míst vzhůru. Věřím, že tento posun v hodnocení není
jenom krátkodobá záležitost a že se opětovné nastartování činnosti okrsku i letošním roce
potvrdí.
Vladimír Peňáz, místostarosta SH ČMS okrsek Sněžné

Tříkrálové poděkování
Pro mnohé obyvatele Kuklíku se stalo tradicí přivítat zpívající chlapce, poslechnout si
flétnu a nejtradičnější z koled určenou pro tento čas a nechat si napsat K+M+B s aktuálním
rokem nade dveře. Králů u nás chodí hned pět i šest za doprovodu řidiče. Vlastně řidičky.
Tříkrálová sbírka pořádaná Ocharitou Žďár nad Sázavou má spolupracovníky-dobrovolníky
starající se o dohodnutá místa, tak jako o Kuklík paní Iva Peňázová se syny a synovci.
Ráda by všem občanům, kteří koledníky opět mile přivítali, srdečně poděkovala. Letos
byli dárci opět štědřejší než loni, pro Tříkrálovou sbírku bylo vybráno 10 031 korun. Mnozí
občané kromě toho připravili koledníkům malé pohoštění. Ti si cení vlídného přijetí zvláště u
starších, kteří často sami musí nad penězi přemýšlet.
Obejít celou obec včetně chalupářů není jen tak, však se jedná o více než osmdesát
stavení. Koledníci začínají v osm hodin ráno a končí kolem čtvrté odpoledne. Je to nějakého
chození a zpívání. Zvláště pro ty malé. Ale vybrané peníze slouží potřebným. Loni jste
přispěli Klubu v 9, centru služeb pro dospělé
lidi s duševním onemocněním ve Žďáru nad
Sázavou, sociálnímu centru pro seniory
v Moldavsku, na humanitární pomoc Ukrajině,
Dennímu stacionáři Rosa poskytujícímu
služby lidem s mentálním a kombinovaným
postižením v Bystřici nad Pernštějnem, Lince
důvěry Blansko, na fond humanitární pomoci
pro potřebné našeho regionu a na
dobrovolnické centrum Kambala pracující na
žďársku.
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Hospodaření obce Kuklík v r. 2015 – PŘÍJMY
odd.§

pol.
-1111
-1112
-1113
-1121
-1211
-1340
-1341
-1342
-1344
-1345
-1351
-1361
-1511

daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapit.činnosti

1032
3225
5512
6171

23 726
44 312

daň z příjmu právnických osob

468 371

daň z přidané hodnoty

958 141

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

109 800

poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity

4 750
16 530
1 700
18 138

odvod z výtěžku loterií

8 115

správní poplatky

1 580

daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem

1012

375 329

-4112 neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
-4113 neinv.přijaté transfery ze SF
-4116 ost. neiv dotace ze SR - Úřad práce -VPP
-4122 dotace kraje (PO,POV-cesty,výhra v my tříme nej.)
-4213 Investiční dotace ze SF -protipovodňový systém
-4216 Investiční dotace ze SR -protipovodňový systém
-2131 pronájem pozemků
hospodaření v lese
-2111 přímy z poskytování výrobků ( samovýroba paliva)
zneškodňování komunálních odpadů
-2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků(železný šrot)
PO - dobrovolná část
-2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků(dovoz vody ŘLP)
činnost místní správy
-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí(budova OÚ)

211 077
2 241 570
54 400
10 860
249 631
152 200
43 238
735 063
6 229
7 200
6 210
22 000
2 050

drobné a nahodilé příjmy
6310

příjmy z finančních operací
-2149 ostatní příjmy z výnosů (úroky)
celkem příjmy

Zůstatek na účtech k 31.12. 2014
celkem zdroje

343
3 530 994
1 370 405
4 901 399
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VÝDAJE :
1012 nájemné

1 000,0
nájem výletiště

1032

hospodaření v lese
práce v lese

2212

32 198,0
32 198

silnice ,místní komunikace
DDHM - dopravní zrcadla
opravy - cesta Chobot, pod Bořinou
služby, -zimní údržba,štěrky,doprava,geodet.práce

pozemky - nad Bytovkou,Bořina
právní služby - notář
2221

1 000

753 349,0
12 463
572 132
145 302
12 252
11 200

provoz veřejné silniční dopravy
dopravní obslužnost (platby ZDARu)

kanalizace,odpadní vody
trubky,bagr - pod Balkánem
3319 ostatní záležitosti kultury

25 790,0
25 790

2321

knihy - pro zastupitele

5 000

3639

1 946,0
675
1 271

záležitosti kultury,církví a sděl pr. (SPOZ)

50 614,0

věcné dary - knihy,dárky

10 651

nákup materiálu (karneval,důchodci,dětský den,pohád.cesta,Hubert,vánoční osvětlení,atp)

23 925

nákup služeb (autobus Flora)

8 797

pohoštění (důchodci,)

4 789

DHDM - altán,stan

2 452

veřejné osvětlení

124 098,0

elektrická energie (včetně budovy)

68 413

opravy a udržování -pod Balkánem,jiné opravy

55 685

komunální služby a územní rozvoj
Nákup ostatních služeb - geodetické zaměření PN
materiál

3722

890

rozhlas a televize
poplatek OSA,rozhlasový,televizní

3631

9 890,0
4 000

nákup služeb
3399

47 388

kronika
materiál
3341

47 388,0

365 123,0
4 600,0
2 240

DNHM - protipov.plán,včetě zpracování

217 800

opravy a udržování- požární nádrž. atp

94 870

mikroregion - čl.příspěvek

2 000

pozemky - požární nádrž

43 613

sběr a svoz komunálního odpadu
DHDM - popelnice,kompostéry,kontejnery

419 083,0
203 416

tříděný odpad+evidence

52 420

netříděný odpad

90 647

nákup ostatních služeb (Envipartner)

72 600

7
3271
3723

sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů

19 691

stroje a zařízení - štěpkovač,přepravník,kont. na železo

využívání a zneškodňování odpadů (kompostéry ZZN)
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3725

5512

4 784

požární ochrana - SDH

67 636,0

prádlo,oděvy,obuv

15 614

DHDM drobný hmotný majetek

22 138
14 558

PHM,maziva

13 046

zastupitelstva obcí

303 585,0
278 385
25 200

činnost místní správy

310 382,0

platy zaměstnanců v prac.poměru + VPP a DPP
povinné pojištění na soc. a zdrav .zab.
knihy,učební pomůcky,tisk

117 286
34 469
3 070

nákup DHdM - počítače,mop,šatní skříně atp.

10 874

nákup materiálu-přání,kanc.potř.,tonery, hasicí přístr.atp

11 876

služby pošt

2 342

opravy a udržování - PC

1 504

služby telekom. a radiokom. (tel.+mobily +internet)
nákup služeb (rev ize zab.,internet,kserv is kopírek a ,PC,zv eřejnění v inf . Portálech,atp)

17 851
80 367

služby zpracov ání dat kom.technologií(WEB,datov é schránky atp.)

6 482

pohoštění -slavnostní večeře

2 400

kolky

8 000

daně a poplatky

330

cestovné

6320

2 280

materiál

13 531

výdaje z finančních operací
služby peněžních ústavů

3 782,0
(bankovní poplatky)

pojištění

Celkem výdaje:
Zůstatek na b.účtu , spořícím účtu a účtu u ČNB k 31.12. 2015
Kontrolní součet:

5 560,0
9 551,0

materiál - struna,nářadí,barvy atp

pojistné na veř.zdrav. poj.

6310

5 560
4 767

odměny členům zastup. obcí
6171

682 682

pohonné hmoty - benzín,nafta na sečení

ostatní služby - TP,revize HP,revize DP,atp

6112

19 691,0
682 682,0

3 782
11 855

11 855,0

3 244 203

3 244 203,0
1 657 196,0

4 901 399,0
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Užijme si masopustu.
Období masopustu sloužilo od počátků křesťanství lidem k odpočinku, veselí a nabrání sil mezi
hlavními půsty. Býval to čas zabijaček, tanečních zábav a plesů a samozřejmě svateb.
Masopust začíná po svátku Tří králů a končí před velikonoci. Odvozuje se od svátků ve starém
Římě, které uctívaly v předjaří bohy plodnosti, kdy si lidé toužili vyprosit bohatou úrodu a odchování
velkého množství dobytka. Zde se také začal používat název oslav karneval (z italského carnival, což
je složenina pro slova označující maso a sílu). Tradici si dnes ale drží hlavně mezi Slovany.
Tam, kde se na našem území stále zachovávají lidové zvyky, má mnoho podob. Nejdůležitějším
dnem masopustu je všude Tučný čtvrtek – den zabijaček. Tři dny po něm, tedy masopustní neděle,
pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust a tehdy probíhají všelijaké
krajové obyčeje, průvod masek doprovázený po celé vesnici muzikou a zpěvem, scénické výstupy a
celý masopust končívá taneční zábavou. Veškeré veselí ustává před Popeleční středou, kdy dříve
rychtář nechal ponocného zatroubit a zábavu rozpustil. Ráno ještě bylo možné posnídat mastné pečivo
a dokonce dopoledne byla povolena kořalka – asi na spravení - oběd však už byl přísně postní, což
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
K tradičním masopustním zvykům patří například „vodění medvěda“ nebo „pohřbívání basy“, na
Slovácku pak tanec mladíků vyzbrojených dřevěnými malovanými šavlemi „pod šable“.
Mezi maskami, bába s nůší, kobyla, turci, smrtka, nevěsta a ženich, žid, kominík, slaměný a masopust,
patří medvěd k nejdůležitějším. Vodí se na řetízku a u každého stavení si zatančí s hospodyní. Mezi
tím ostatní nenápadně „loupí“ v komoře předem připravené pohoštění. Koleda, a zabijačková výslužka
patří k průvodu neodmyslitelně v různé podobě. Tanec „pod šable“ vynese například zpěvákům a
tanečníkům uzený špek a jak dokládá lidová píseň, hospodyni doporučuje nešetřit.
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
komára zabili, slaniny majú.
Hop dívča nemoje, prehodím ťa přes oje,
přes ojíčko, přes osy, hop dívča si moje.
Hop sa Matyjáš, z turkyniska boty máš,
sochorem sa opasuješ a pytlem sa
podpíráš.
Ej, už sa Fašaňk krátí, ej, už sa nenavrátí,
ej, staré baby lajú, ej, že sa nevydajú.
„Tutéj nám nedali, tutéj nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.
Henkaj hore na komíně sedí kocúr na
slanině.
Běžte si ho sehnat a mě kus uřezat.
Jak nám malý uřežete, všecky prsty
pořežete,
jak nám velký uřežete, do neba sa
dostanete.“

„Buď zdráva, baso a odpočívaj v pokoji,
negde v kulturáku na zemi,
lež tam pěkně v klidu
neb půst nastává všemu lidu.
Tož gde s tů basů plácnem?
Tož na zem!
Tož dáme ju do jámy?
Tož hore nohami!
Tož amen!

Obřadem „pohřbívání basy“ končívají i dnes
masopustní zábavy. Má přinést zklidnění a
připravit veselící se na ukončení rozverného
období a na nadcházející čtyřicetidenní půst. Že
se tradice může prolínat s moderní dobou, o tom
svědčí i text písně, která se dnes na Slovácku
zpívává.

Pokud si chcete užít masopustního veselí v našem regionu, vydejte se 30. ledna v deset
hodin na Veselý Kopec, do Hlinska-Blatna 31. ledna na sedmou hodinu nebo 6. února v devět
hodin na Studnice.
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Aktuality
- jako každý ro budeme pro občany obce objednávat hromadně služby kominíka. Kontroly
komínů a čištění bude provádět kominictví pana Podsedníka z Bystřice nad Pernštejnem
koncem února. Je třeba ,aby se zájemci přihlásili na OÚ cca do 15. ledna
- v sobotu 30. Ledna proběhne tradiční velký dětský karneval – viz. pozvánka
- zhruba ve druhé polovině března připravujeme také tradiční setkání seniorů obce Kuklík –
program a vše ostatní včas upřesníme.
- v pátek 29.1. 2016 proběhne jednání OZ Kuklík, které bude schvalovat rozpočet pro r.
2016. Po schválení jej samozřejmě zveřejníme. Pokud by někdo z občanů měl připomínky ,či
náměty, které by se do návrhu daly zahrnout, je třeba je doručit (třeba e-mailem) do čtvrtka
28.1
- využíváme tento způsob, abychom poděkovali paní Haně Kalinové za přípravu a zdobení
Vánočního stromku s dětmi a za nacvičení pásma koled pro místní rozhlas. Kuklícké děti
věří, že jim odpustíme drobné nedostatky.
Ladislav Regent
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