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Vážení občané,
využívám této cesty, abych vás seznámil s hlavními záměry obce pro rok 2017, rok, který
bude v mnoha ohledech pro nás velmi obtížný.
Jak již bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto v roce minulém, bude hlavní akcí
„Přestavba budovy obecního úřadu“. Svým rozsahem a obtížností se jedná o největší dílo
obce v novodobé samostatné působnosti. Zhruba 5 000 000 Kč, které stavba bude stát,
chceme smysluplně využít tak, aby budova sloužila nejenom nám, ale i našim potomkům.
Budeme si muset vzít bankovní úvěr ve výši zhruba 4 000 000 Kč cca na 6 let, a proto
chceme, aby informovanost občanů o této akci byla co největší.
Uvedený záměr je již v běhu. Probíhá stavební řízení, projednávání s dotčenými orgány a
zároveň pokračují projekční práce na prováděcím projektu, který zpracovává projekční
kancelář pana Ing. Milana Pelikána ze Žďáru nad Sázavou, tak abychom hned na jaře měli
stavební povolení a vybraného dodavatele stavby a v dubnu mohli započít se stavebními
pracemi.
Zároveň ale nechceme potlačit ostatní aktivity a nechceme, aby se život v obci zastavil.
Z toho důvodu vám předkládáme údaje nejenom o tom, jak jsme hospodařili v minulém roce,
ale také to jak dále hospodařit chceme.
Budeme pokračovat v akcích, které máme rozjednané (například majetková vypořádání a
zaměřování místních komunikací) a těch, které jsou v obci tradiční. Pozadu nechceme zůstat
ani v oblasti práce s občany. Máme připraveny peníze na nejrůznější akce, jako jsou lyžařské
závody, setkání seniorů (které v loňském roce bylo tak úspěšné), Hubertovu jízdu, která také
našla v obci své místo, či tradiční zájezd na Floru Olomouc. Hodláme podporovat všechny
smysluplné akce, které by oživily život obce, aby si každý mohl vybrat z toho, co jej zaujme.
Samozřejmostí jsou také akce pro děti, například dětský karneval, dětský den, pohádková
cesta v létě atp.,
Budeme se také snažit v co největší možné míře, získat dotace na nejrůznější projekty, které
mohou být obci, jejím občanům a návštěvníkům užitečné – například na automobil na
přepravu osob pro naše hasiče, odpočinková sezení pro turisty a cyklisty atp.
Tím, že se pouštíme do přestavby naší budovy, začínáme naplňovat jeden z mých snů.
Mark Twain kdysi napsal „ Člověk, který přestává snít, přestává žít.
Proto i já Vám přeji - mějte své sny. A také dostatek vůle, energie a hlavně zdraví, abyste
svoje sny mohli uskutečňovat, a také dostatek zdravého rozumu a shovívavosti k chybám
druhých, abyste mohli překonávat překážky, které vám tento bláznivý svět, kde se může stát
cokoliv, klade do cesty
Ladislav Regent
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Z jednání obecního zastupitelstva:
Od posledního čísla našeho zpravodaje se konaly tři jednání obecního zastupitelstva:
Jednání konané 4.11. 2016
- obec již obdržela druhý dar od ŘLP ve výši 50
000Kč na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky, bylo nakoupeno potřebné vybavení a
dotace byla vyúčtována
- obci byla přislíbena dotace na nákup dopravního
automobilu pro zásahovou jednotku, cena auta
bude přibližně 920 000 Kč, dotace od ministerstva
vnitra bude 450 000 Kč, dotace od kraje 300 000
Kč, obec doplatí 170 000 Kč.
veškeré smlouvy, kterými obec nakoupila
pozemky pod obecními komunikacemi jsou
vloženy na katastru
- muselo dojít k částečné úpravě projektu na
rozšíření budovy obecního úřadu dle požadavků
CHKO Žďárské vrchy, připravuje se projekt pro
stavební povolení
- starosta seznámil zastupitele se složením
inventarizační komise pro inventury majetku
- zastupitelé schválili nákup barevné multifunkční
kopírky v hodnotě do 40 000 Kč
- zastupitelé schválili ponechání poplatků za odpad
a ze psů ve stávající výši
Jednání konané 16.12 2016
- proběhlo Vítání občánků, celkem se vítalo 6
dětí, rodiče obdrželi za každého dar 5 000 Kč
- obec se umístila na 4. místě v soutěži kraje
Vysočina My třídíme nejlépe, obdrželi jsme kromě
věcných cen dar v hodnotě 25 000 Kč
- byla nakoupena barevná multifunkční kopírka za
necelých 38 000 Kč
- byla podepsána veřejnoprávní smlouva s MěÚ
NMNM na projednávání přestupků našich občanů
- zastupitelé schválili obecně závazné vyhlášky o
systému třídění odpadu a o nočním klidu
- zastupitelé schválili technickou specifikaci
dopravního automobilu pro zásahovou jednotku,
žádost o dotaci se zaregistruje a budeme čekat na
rozhodnutí z MV
- došlo k úpravě projektu rozšíření budovy
obecního úřadu dle požadavku hasičů, projekt je
připraven ke stavebnímu povolení, žádost bude
podána hned po novém roce
- byl schválen nákup sypače na místní komunikace
v hodnotě 100 000 Kč

- od 12.12.2016 platí v našem katastru po
digitalizaci nové katastrální mapy

- zastupitelé schválili navýšení odměn
zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu
Jednání konané 3.2.2017
- zastupitelům byla předložena k nahlédnutí
zpráva o inventarizaci obecního majetku k
31.12.2016
- zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o
hospodaření obce za rok 2016, Hlášení o
produkci a nakládání s odpady
- zastupitelé schválili návrh rozpočtu na r. 2017
- proběhla tříkrálová sbírka, na Kuklíku se
vybralo 11 200 Kč
- přestavba zbrojnice – byl představen
kompletní projekt a pohledy, vyřizuje se
stavební povolení, nyní se začne tvořit
prováděcí projekt, budou osloveny větší
stavební firmy z okolí, proběhne výběrové
řízení na dodavatele prací. Byly osloveny
banky, aby předložily nabídky na poskytnutí
úvěru pro naši obec, výše úvěru bude
upřesněna, až bude znám položkový rozpočet a
vysoutěžená konečná cena.
- chystané akce – 17.2.,18.2. - revize komínů,
18.2. - dětský karneval, 11.3. - setkání seniorů
- byl schválen dar obci Věcov 2 600 Kč –
příspěvek na odvoz kontejneru s bioodpadem
- v tomto roce se pokusíme získat dotaci na
umístění turistických posezení (předběžně ve
Dvoře u lípy, u úřadu a na Chobotě), výše
dotace by byla 70%, dotaci na jednu kulturní
akci (Pohádková cesta), dotaci na opravu
polních cest (z programu obnovy venkova kraje
Vysočina–110 000 Kč), dotaci na zvýšení
akceschopnosti zásahové jednotky (od kraje
Vysočina–15 000 Kč)
- krajským zastupitelstvem byla schválena
dotace od kraje Vysočina 300 000 Kč na
pořízení dopravního automobilu, rozhodnutí od
ministerstva vnitra na dotaci ve výši 450 000
Kč by mělo přijít během měsíce
Ladislav Rak
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Pár výkresů z projektu pro stavební povolení pro vaši informaci
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Co je nového u hasičů:
Informace ze zásahové jednotky.
Vážení spoluobčané, od vydání posledního
zpravodaje naše jednotka zasahovala u dvou
ostrých zásahů (odstranění zlomeného stromu
v prosinci u Odrance a vyproštění vozidla z
příkopu minulý týden nad Kuklíkem) a dvakrát
realizovala tzv. činnost jednotky - zajištění
zdravotnické pohotovosti při Hubertově jízdě a
opravu zničeného zábradlí mezi Kuklíkem a
Vříští. Těsně před příchodem zimy jsme jako
každý rok stavěli sněhovky, což se nám
povedlo stoprocentně až napodruhé, protože
při prvním pokusu bylo takové sucho, že
nebylo možné opěrné kůly zamáčknout
dostatečně hluboko a tak při prvním velkém
větru došlo k vyvrácení skoro celé řady
sněhovek pod Kuklou.
Každý měsíc se členové zásahové jednotky
pravidelně školí v poskytnutí zdravotnické
pomoci s využitím automatického externího
defibrilátoru,
který
jsme
loni
obdrželi
sponzorským darem od fy ŘLP ČR s.p.
Protože jsme od této firmy dostali ještě jednou
50 tis. Kč, nakoupili jsme na podzim nádrž pro
požární sport, kterou jsme si byli nuceni pro
výcvik dětí a hasičů půjčovat od kolegů ze
Studnic, obnovili jsme zásobu zásahových
hadic, které nám již začaly praskat jedna po
druhé, do garáže a hasičského auta byly
pořízeny dvě nové ruční svítilny, v autě se
rovněž objevily nové vyprošťovací a transportní
nosítka a kombinovaná proudnice. Rovněž pro
děti jsou dvě nové ohebné savice. Část daru
jsme využili také na doplnění chybějících nebo
poškozených částí zásahových přileb. Nové
vybavení si vyžádalo opět mírný zásah do
uspořádání vozidla, takže již poněkolikáté
přišly ke slovu vrtačka, rozbrušovačka,
nýtovací kleště a další nástroje.
.

V loňském roce naše obec požádala o dotaci
GŘ HZS ČR na nákup nového hasičského
auta - dopravního automobilu a tato dotace
nám byla bezprostředně přidělena (450 tis.
Kč). Zároveň jsme před koncem roku
požádali o dotaci na tento nákup i Kraj
Vysočina, přičemž na jednání rady kraje byla
i tato schválena (300 tis. Kč). Zbylých cca
200 tis. Kč včetně nákladů na realizaci
výběrového řízení ponese naše obec. A tak
můžeme počítat s tím, že možná ještě
během jara, nejpozději do léta, bychom měli
mít na Kuklíku nové vozidlo. Že bude
především využíváno pro činnost sboru a pro
dopravu našich dětí na soutěže či hasičů na
různé akce, je jistě všem zřejmé. Pro úplnost
a pořádek musím uvést, že prostřednictvím
těchto dotací těmito dopravními automobily
vybavuje GŘ HZS ČR a jednotlivé krajské
úřady celoplošně velkou část jednotek v
republice a to kvůli zajištění případné
evakuace občanů např. při povodních apod.
V současné době začneme připravovat naši
cisternu na pravidelnou technickou kontrolu a
nemohu opomenout i práci mnoha našich
hasičů pro děti, ať v podobě stříkání lední
plochy na výletišti nebo vytváření zázemí pro
jejich aktivity v hasičské zbrojnici.
Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH
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Nový rok u malých hasičů
Nový rok začal u mladých hasičů velice svižným tempem. Pokud se říká jak na Nový rok, tak
po celý rok, budou z nás kolem listopadu profesionální sportovci. Vzhledem k tomu, že je v nejbližším
okolí spousta sborů, které vedou také mladé hasiče, nebude o dění v roce 2017 nouze. Již na podzim
proběhla schůzka, kde jsme se sbory z Herálce, Svratky, Křižánek, Daňkovic, Krásného, Věcova a
Najdku vymysleli plán na tento rok. A tak již nyní, na začátku února, za sebou máme hned dvě velké
akce.
Za tou první jsme se museli popovézt do nedaleké Svratky, kde zdejší sbor společně s SDH
Najdek pořádal soutěž v dětském TFA. Tuto zkratku lze volně přeložit jako soutěž o nejtvrdšího hasiče
mezi dětmi. Každý závodník a závodnice museli překonat překážky na trati a v co nejkratším čase
doběhnout do cíle. Aby to děti neměly úplně jednoduché, na startu jim byl na záda nasazen batoh, ve
kterém nesly tříkilové závaží. Takto obtěžkaný závodník musel roztáhnout dvě dvacetimetrové hadice,
přeskočit švédskou bednu, přenést dva pětilitrové barely, otáčet před sebou pneumatiku osobního
auta, poponést desetikilovou figurínu a nakonec smotat a přenést dvanáctimetrovou hadici. Zájem
sborů byl veliký, a tak se do svratecké tělocvičny 21. ledna sjelo na 80 titulu chtivých dětí.
Z Kuklíku se na soutěž dostavilo hned 11 závodníků a všichni předvedli krásné sportovní
výkony. Malí Kuklíci startovali ve třech kategoriích a v každé z nich se jim podařilo dosáhnout
úspěchu. V kategorii nejmenších děvčat to byla Karolínka Burianová, která vybojovala bronzovou
medaili. V nejpočetnější kategorii starších děvčat se dokázala až na stříbrnou příčku probojovat Barča
Skalníková a celé svratecké dopoledne bylo pro Kuklík zakončeno zlatou tečkou v podobě vítězství
Toma Buriana v kategorii chlapci 8 – 10 let.
Závody to byly opravdu krásné a všem, i těm, co na medaili tentokrát nedosáhli, patří velký
obdiv a gratulace. V konkurenci 9 sborů a tak velkého počtu závodníků jsme dokázali předvést, že
s malými Kuklíky se musí počítat.
Druhou akcí bylo zimní sportovní soustředění, které se uskutečnilo v Kuklíku. Slečnám vedoucím,
Anetě a Martině, přišla totiž věčná škoda nevyužít krásných zimních podmínek, které už léta
nepamatujeme. Do karet hrály také pololetní prázdniny, které připadly na pátek. Poté, co se všechny
tyto faktory spojily, bylo výsledkem dvoudenní sportovní dovádění devatenácti dětí pod dohledem již
zmiňovaných holek, Petry, Davida a obou našich Michalů. Asi nebylo úplně jednoduché sbalit děti na
jedno zimní přespání, zvlášť když jsme je všechny chtěli mít vybavené bruslemi, běžkami a
samozřejmě spacáky a karimatkami. A tak se hasičárna ve čtvrtek 2.2. kolem šesté večerní začala
plnit sportovním vybavením až po strop. Program začal bruslařskou hodinkou na kuklickém kluzišti,
kde jsme jako vedoucí marně doufali, že malé rarachy unavíme. Jelikož opak byl pravdou, další dvě
hodiny her již v sále OU nám měly být nápomocny. A protože se aktivita některých dětí s přicházející
nocí snad ještě zvyšovala, byl čas vydat povel a zalézt do spacáků.
Ráno jsme pak posnídali pekařské výtvory od maminek a vypravili se na běžkařskou výpravu.
Rozdělit skupinu dětí od 4 do 15 let nebyl snadný úkol, ale každý si projel trasu, na kterou mu stačily
síly a ti nejvytrvalejší dorazili až do Kadova. Tam ale následovala rychlá otočka a cesta zpět ke
Kuklíku, kde už se pomalu schylovalo k obědu. Vývar od Bohdana Kaliny a řízky s kaší od paní
Junové byly přesně to, co všichni sportovci potřebují. Se změnou počasí se lehce změnily i plány na
odpoledne, a tak jsme místo bruslení využili mokrého sněhu a na výletišti postavili hned čtyři
sněhuláky, jednu kočku a hasičského dráčka Soptíka.
Myslím, že až na jednu zlomenou běžkařskou hůlku ještě před startem výpravy a tři kusy
rozlepených lyžáků, se celá akce obešla bez potíží. Děti byly spokojené a vydováděné a při odchodu
z hasičárny měli úsměv na tváři i vedoucí.
Závěrem děkuji obci Kuklík a všem rodičům a členům sboru, kteří se podíleli a pomáhali při
organizování obou akcí, pomohli s dopravou a dalšími drobnostmi. Vaší pomoci si vážíme a věříme,
že ji oplatíme krásnými výsledky našich malých hasičů třeba hned 25. února, kdy nás čeká další bod
bohatého hasičského programu.
Petra Hanělová

Přelom roku u hasičů
Přelom roku u hasičů na Kuklíku je vždy o
kultuře a schůzování a nejinak tomu bylo i
letos. Počátkem prosince jsme pořádali
tradiční „Mikulášskou merendu“, bez které si
začátek adventu nedovedeme na Kuklíku ani
představit. Merenda se letos velmi vydařila a
veliký dík patří nejenom pořadatelům ale také
vám, kteří jste nám přispěli věcnými dary do
bohaté tomboly a všem kteří se na merendu
přišli pobavit a hlavně pustit nějakou korunu.
Týden poté 10. prosince přišlo na v úvodu
uvedené schůzování, členové sboru se sešli na
výroční valné hromadě, zde jsme zhodnotili
činnost končícího roku. Bylo konstatováno, že
rok 2016 byl pro náš sbor úspěšný, úkoly které
jsme si předsevzali, jsme splnili, důstojně jsme
oslavili 80. výročí našeho založení a finančně
jsme také dopadli velmi dobře. Na výborové
schůzi před výroční valnou hromadou nám br.
Ing. Jirka Libra oznámil, že z osobních důvodů
již nadále vykonávat funkci starosty sboru
s tím, že se nezříká práce ve výboru ve funkci
jiné. Proto dalším bodem výroční valné
hromady byla volba nového výboru sboru. Po
provedené tajné volbě, kde se volí starosta
sboru přímo plus osm členů výboru, bylo
konstatováno, že složení výboru zůstává beze
změn, starostou sboru byl zvolen Vladimír
Peňáz ml. Chtěl bych touto cestou jménem
celého sboru ještě jednou Jirkovi Librovi
poděkovat za jeho osmnáctileté aktivní
vedení, kdy jsme se dostali na vrchol mezi
okolními sbory.
Úplný závěr roku patřil opět kultuře, 27.
prosince jsme pořádali jako poděkování za

celoroční práci pro sbor všemi velmi oblíbené
hasičské vánoční posezení. Po loňském
úspěchu jsme opět pozvali cimbálovou kapelu
Řicmanicu a užili jsme si velmi pěkný večer
v lidovém tónu. Jelikož víme, že cimbálová
kapela se líbí nejenom hasičům tak jsme
pozvali všechny Kukličáky i některé přespolní
a
hasičárna
večer
jenom
duněla.
První výborová schůze nového výboru se
konala 20. ledna. Hlavním bodem bylo
rozdělení funkcí a příprava činnosti na rok
2017. Náměstkem starosty byl zvolen br. Ing.
Radek Regent, velitelem br. Ing. Bohdan
Kalina, jednatelem br. Ing. Jirí Libra,
hospodářem br. Jaroslav Haněl, referentem
MTZ br. Roman Jun, referentem organizačním
br. Jiří Kocanda, referentkou mládeže sestra
Bc. Petra Hanělová , členem výboru br. Ing.
Ladislav Rak. Byl rozpracován plán práce na
rok 2017, který bude předložen ke schválení
valné hromadě, ta se bude konat 4. března
2017 od 17.00 hod.
Na letošní rok jsme si opět naplánovali dost
práce, ale hlavním úkolem, který bude naši
spolkovou činnost v letošním roce částečně
omezovat, je spolupráce na rekonstrukci a
přístavbě budovy hasičské zbrojnice. Na této
akci bude nutné udělat kus práce, která nám
zabere hodně volného času, o který budeme
muset obrat naše rodiny. Prosím už nyní
všechny naše matky, manželky a přítelkyně o
pochopení, vždyť to budeme dělat nejenom
pro sebe ale i pro vás, a pokud vše dopadne
dle plánu tak vás na podzim zase vyvezeme na
muzikál.
Vladimír Peňáz ml. , starosta SH ČMS SDH Kuklík

Dva střípky z
párkových závodů
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Aktuality
Evidence odpadů odvezených z obce Kuklík v roce 2016
Název
Obaly obsahující neb. látky
Motorové, převodové a mazací oleje
Absorbční činidla
Pneumatiky
Olejové filtry
Asfaltové směsi obsahující dehet –lepenka
Stavební materiály obsahující azbest
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Papír a lepenka
Sklo bílé
Sklo
Plast
Kompozitní obaly
Kovy
Motorové, převodové a mazací oleje
Bio odpad
Celkem :
cca

Množství( t):
0,239
0,24
0,04
0,190
0,055
0,245
0,02
0,465
36,74
8,432
1,736
6,703
5,994
0,1393
3,20
0,24
6,60
72,00 t

Ostatní předané věci – lednice, televizory, elektrospotřebiče, baterie a.p., nejsou
odpadem a byly předány ke zpětnému odběru – firma ELEKTROVIN – cca 1,250 t
V r.2016 bylo prostřednictvím firmy Textil ECO odvezeno 0,950 t textilu -není to
odpad
- Ke dni 6. 2. 2017 má obec Kuklík 197 občanů
- jako každý rok máme pro občany obce objednány hromadně služby kominíka. Kontroly
komínů a čištění bude provádět kominictví pana Podsedníka z Bystřice nad Pernštejnem ve
dnech 17. a 18. února. Pro zrychlení a zjednodušení prací bude kominíka doprovázet pan
Josef Ondra.
- v sobotu 18. února proběhne tradiční velký dětský karneval – viz. pozvánka
- v sobotu 11. března připravujeme také tradiční setkání seniorů obce Kuklík – program a vše
ostatní včas upřesníme.
- využíváme tento způsob, abychom poděkovali paní Haně Kalinové za přípravu a zdobení
Vánočního stromku s dětmi a za nacvičení pásma koled pro místní rozhlas.
Dále děkujeme všem, kteří se starali dětem o přípravu ledu, vedoucím kroužku malých hasičů
za jejich práci a všem, kteří se nezištně podíleli na přípravě a průběhu lyžařských párkových
závodů.
Poděkování si také zaslouží kluci z obou rodin Peňázových a jejich dospělý doprovod za
„Tříkrálovou koledu“ na dobročinné účely
- v sobotu 15. 4. se uskuteční v sále budovy OÚ tradiční „Velikonoční merenda“ a bude to
pravděpodobně poslední akce, která v budově letos proběhne.
- jako v minulých letech připravujeme zájezd na výstavu květin „Flora Olomouc“ – zájezd se
uskuteční 22. 4., a již teď se můžete hlásit buď u nás na obecním úřadu, nebo u paní Hany
Kalinové
Ladislav Regent
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Jak dát masu vale
Masopust neboli karnevalové období bylo
v minulosti období od Tří králů do
Popeleční středy. Maškarní zábava, která
probíhala zpravidla na masopustní úterý,
tedy v úterý před Popeleční středou, byla
vyvrcholením masopustu. Po ní začínal
předvelikonoční půst. V Itálii toto smutné
období bez masa následovalo po
karnevalu. Karne vale, dát dát sbohem
masu. Možná odtud pocházela krásná
česká fráze – dát někomu vale.
Příprava na masopust tradičně začínala ve
čtvrtek před masopustní nedělí, odtud
název "tučný čtvrtek" či "tučňák".
Panovalo přesvědčení, že v tento den má
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý
rok při síle. Hlavní zábava začínala v
neděli. Po bohatém obědě se všichni
chystali na taneční zábavu, která se často
protáhla až do rána. V každém kraji si lidé
vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti a
oslavy probíhaly jak na venkově, tak ve
velkých městech. V Praze vznikly v 18.
století masopustní plesy zvané reduty,
určené pro bohatší vrstvy. Vyvrcholením
masopustu bylo masopustní úterý, kdy se
pořádaly průvody maškar nebo hrály
žákovské divadelní hry. Nejoblíbenějším
námětem byl soud s opilcem Bakchusem.
Protože Velikonoce jsou pohyblivým
svátkem,
může masopustní
neděle
připadnout na období delší než měsíc (od
1. února do 7. března). Letošní masopustní
úterý je určeno na 28. února. V minulosti
se slavilo všude ve stejný čas, nyní se
všelijaké masopustní obchůzky, reje a
veselice konají nejčastěji dva víkendy po
sobě, o víkendu před masopustním
úterkem, mnohde i o víkendu dalším.
Pokud si letos chcete užít masek a
masopustních dobrot, můžete využít
pozvání SDH Studnice, které vás zve 18. 2.
na masopustní průvod. Průvod začíná v
9.00 hodin povolením u starosty obce a
bude ukončen porážením kobyly v 18.00

hodin. Celodenní masopustní veselí
proběhne také 28. 2. od 9,30 hodin do
16,30 hodin v areálu Betléma v Hlinsku,
kde vás přivítají masky z Blatna.
A pokud se vám nechce z tepla domova,
můžete si alespoň usmažit koblihy, které
byly k ochutnání na Veselém Kopci, kde
masopustní jarmark už proběhl. Jedná se o
horácký recept, nikoli s meruňkovou
marmeládou, ale s mákem.
Těsto












na koblihy

500 g mouky (směs polohrubé a
hladké)
40 g cukru
4 žloutky
40 g droždí
40 g teplého másla
4 lžíce rumu
špetka soli
citrónová kůra
teplé mléko k zadělání vláčného
(nikoliv řídkého) těsta
olej na smažení
moučkový cukr na posypání

Maková náplň
Umletý mák povaříme v mléce na hustší
kaši, přidáme špetku soli, cukr podle chuti,
lžíci másla, skořici, rum, 1-2 lžíce kakaa,
rozinky
(nemusí
být),
zahustíme
strouhaným perníkem nebo malým
množstvím dětské krupičky. Nádivka má
být hustá, ale ne suchá.
Kousky těsta vykrojíme lžící, vytvoříme
placičky a plníme. Necháme pod utěrkou
znovu vykynout a smažíme na vysoké
vrstvě
oleje.
Pokud
se
neobrátí samy,
pomůžeme jim.
Kateřina Tycová
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více už se nám do formátu zpravodaje opravdu nevejde, takže ostatní zase příště.
Vhledem k tomu, že jsme v loňském roce zakoupili novou tiskárnu, ze které je tisk
podstatně levnější a rychlejší, můžeme si dovolit vydávat zpravodaj v barevné podobě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává obec Kuklík. V Kuklíku 6. února 2017, číslo 1/2017. Příspěvky nejsou jazykově a
obsahově upravovány. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za grafickou úpravu
zodpovídá Ladislav Regent.
E-mail: zpravodaj.kuklik@seznam.cz

