ZPRAVODAJ
obce Kuklík
16. číslo, IV. ročník, duben 2014

Vítám vás všechny u dalšího
čísla Zpravodaje a přeji u jeho čtení
příjemnou pohodu. Po zvláštní, sněhem
neobdařené, teplotně nadprůměrné zimě
tu máme znovu jaro a spousta lidí v tomto období má pocit, že je ten správný
čas na detoxikaci, abychom se necítili
unaveně a vyčerpaně. I já vás všechny
varuji před zaručenými kůrami, které
kolují na internetu, zázračnými tabletami, po kterých určitě zhubneme a
pročistíme se.
Detoxikace
je
založená
na
dostatečném přísunu tekutin hlavně bylinných čajů, výborný je ostropestřec, a
odlehčit jídelníček. Hlavním orgánem,
kde probíhají detoxikační děje, jsou játra. Pokud játra stabilně přetěžujeme,
rychle se dostaví únava, nesoustředěnost
a snížená výkonnost.
Na závěr to krátce shrnu: Jezte
malé porce pětkrát denně, málo solte,
jezte vlákninu (zejména v ovoci,
v zelenině, v ořechách, v celozrnném
pečivu, v luštěninách), zařadit antioxidanty (v citrusech, v kiwi, v jablcích,
v kapustě, ve špenátu, v zelí, v brokolici, v česneku, v červené řepě), dodržujte
pitný režim, vsaďte na bylinky, omezte
alkohol – přetěžuje játra, nakupte probiotika (jogurty a kefíry) a dostatek pohybu - nejlepší posilovna je naše krásná
Vysočina.
Věra Librová

Z jednání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
ze 24.1.2014
Omluven: Ing B. Kalina
Program zastupitelstva:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s inventarizační zprávou.
Dále informoval o vyřazení
některého drobného majetku
z evidence. Jedná se o 4 kusy
starých dýchacích přístrojů, hadice, proudnice a dva staré stany.
2. Starosta předložil zprávu o
hospodaření z roku 2013.
3. Starosta informoval o no
vele odměňování starostů a
zastupitelů.
4. Starosta představil návrh
rozpočtu pro rok 2014, kde
zastupitelé
projednali
jak
příjmové, tak výdajové položky.
Největší výdajovou položkou
je předběžně oprava komunikací v lokalitě Kout a pak lokalita k Chudáčkovým. Druhá
zmíněná lokalita byla odsouhlasena s podmínkou, že se
komunikace zaměří a soukromé
pozemky se buď darují či vy
koupí obcí za cenu obvyklou
v daném regionu. Tímto byl
pověřen starosta obce. Obec
bude žádat dotaci na opravu komunikací z Programu obnovy
venkova.
5. Na sobotu 8.2. je plánován
Dětský karneval, příspěvek
obce 6 000 Kč.
duben 2014

4. Místostarosta informoval zastupitele o možnosti instalace
přechodu pro chodce. Vzhledem
k tomu, že nemáme chodníky,
nelze přechod pro chodce v obci
umístit. O umístění zrcadla nad
Bukáčkovými se bude jednat s
6. Z Mikroregionu Novo
majiteli pozemků.
městsko byla obec požádána
o příspěvek na laparoskopický 5. Starosta informoval o nainpřístroj pro potřeby nemocnice stalování kontejneru na šatstvo
v Novém Městě na Moravě. nad hasičárnou.
Částku 3 200 Kč zastupitelstvo 6. Za zimní údržbu obec zaplaschválilo.
tila včetně posypu celkem 24tis.
7. Zastupitelé odsouhlasili poká- Kč
cení jasanu u čekárny v Dědině 7. Zastupitelé jednali o oplocení
i vyřízení živnostenského listu a požární nádrže ve Dvoře. S opkoncesi na prodej alkoholu.
locením souhlasí rodiny Kocan8. Starosta oznámil pořádání dova a Tlustošova. Zároveň se
akce Setkání seniorů v Penzionu jednalo o eventuálním prodeji
pozemku od rodiny Lockerovy
Kukla na březen.
a Tlustošovy. Předběžná cena
9. V.
Librová
navrhla
oplocení je 47tis. Kč.
umístit přechod pro chodce
u
autobusové
zastávky. 8. Vedla se diskuse nad opraR. Jun navrhnul umístit zrcadlo vou komunikací v části obce
v zatáčce nad Bukáčkovými. Kout a k Chudáčkovým firPověřen o možnostech realizace mou Collas. Předběžná cena:
komunikace Kout 370tis. Kč,
byl místostarosta.
k Chudáčkovým 240tis. Kč.
Zastupitelé uložili starostovi
Zasedání zastupitelstva nechat komunikace zaměřit
a uzavřít dohody s maze dne 21.3.2014
Omluveni: K. Mrkos, J. Mrkos jiteli dotčených pozemků o
případném vyrovnání (darovací
1. Starosta informoval o akcích, smlouvy, popřípadě kupní
které financovala obec, dětský smlouvy).
karneval, částkou 6 000 Kč setkání seniorů částkou 8 500 Kč. 9. Starosta informoval o nainstalování veřejného světla u
2. Do hasičské zbrojnice byly penzionu na Balkáně v hodnotě
pro účely pořádání akcí s dětmi 10tis Kč.
zakoupeny skříně v hodnotě
10. Volby do Evropského par7 500Kč.
lamentu se konají 23. až 24.
3. Vedení obce podepsalo května 2014
nové smlouvy s firmami Zdar,
Věra Librová
Ochranným svazem autorským
a Technickými službami.
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Komise
pro
s p o l e č e n s k é
záležitosti,
kulturu a sport

Hasiči na jaře

V sobotu 29.3.2014 se
uskutečnila valná hromada
SDH Kuklík. Hlavním bodem
programu byla organizační
První velmi pozitivní inforpříprava jarních akcí.
mací je určitě narození syna
Jako první se uskuteční v
Tomáše manželům Lucii a Romanovi Junovým. Pevné zdraví pátek 11.4.2014 akce Čistá
a rodinnou pohodu přejeme celé Vysočina. Jako vždy se bude
sbírat odpad kolem místních
rodince.
komunikací a kolem hlavní silMezi jubilanty v letošním
nice od penzionu U Martina na
roce patří paní Springerová,
Kuklík. Sraz účastníků tj. nejen
která se však zotavuje po nemoci
hasičů, ale všech ochotných
a v současné době se nenachází
občanů včetně dětí je v 16,30
v obci, ale určitě až se navrátí,
hod. u hasičárny. Občerstvení
tak se rádi za ní vypravíme.
zajištěno.
Dalšími
jubilanty
byli
Hned v sobotu 12.4.2014
v měsíci březnu paní M. Horpořádá SDH zájezd na muzikál
váthová a J. Bukáček. Oběma
AIDA do Prahy. Vzhledem
přejeme hlavně pevné zdraví.
k tomu, že zatím není naplněn
Již osmý měsíc každý plánovaný počet míst, nabízíme
pátek v podvečer se scházejí touto cestou nehasičům možnost
maminky, tatínkové, i babičky zúčastnit se tohoto zájezdu. Podse svými dětmi na dílničkách v mínka je jen jedna, a to úhrada
místní hasičárně. Všichni tvoří vstupenky v hodnotě 590,- Kč.
zajímavé výrobky z proutí, tex- Dopravu hradí kompletně SDH.
tilií, papíru, dále jsme batikova- Zájemci se mohou přihlásit u
li, pletli košíky z papíru a nyní Jiřího Kocandy, který má akci
je před námi barvení vajíček a na starost. Odjezd je předběžně
velikonoční výzdoba. Já bych stanoven na 10 hod. od autotouto cestou chtěla poděkovat busové zastávky.
panu Tomáši Markovi, který daRozhodli jsme se uspořádat
roval velké množství různých
velikonoční merendu v sobovýkresů a papírů pro dílničky.
Tradiční zájezd na Flóru
Olomouc se koná v sobotu
26.4.2014. Odjezd autobusu
v 7 h. od autobusové zastávky.
Místní zaplatí 50 Kč, ostatní 150
Kč. Zájemci se hlaste zavčas na
tel. čísle 604 487 740 po 16.hod.
Věra Librová
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tu 19.4.2014. Hrát bude skupina Tandem a všechny hasiče
i občany žádáme o příspěvky
do tomboly. Samozřejmě jsou
všichni srdečně zváni.
Členové SDH zařazení do
zásahové jednotky se zúčastní
akce Noční hlídka 2014, která se
koná v noci z 26. na 27.4.2014.
Jedná se o plnění úkolů na
stanovištích v okolních obcích a
také na Kuklíku. Pořadatelem je
SDH Březiny. Naší obce se tato
akce dotkne pouze zvýšeným
průjezdem hasičských vozidel
v nočních hodinách.
Dále bude sbor organizovat
tradiční Pálení čarodějnic, letos
dne 30.4.2014.
Letos se začátkem června
bude konat I. kolo soutěže
hasičských družstev okrsku
Sněžné. Náš sbor se ucházel
o pořadatelství, což mu bylo
přiklepnuto, a tak nás na Kuklíku čeká další rušný víkend.
Po diskuzi jsme odsouhlasili
plán práce na letošní rok a
zakončili valnou hromadu do pitím soudku s pivem.
starosta sboru
Jíří Libra

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI

Dne 11.4.2014 se koná tradiční akce „ Za čistou Vysočinu“.
Dne 19.4.2014 se koná tradiční velikonoční merenda pod taktovkou SDH Kuklík.
Dne 30.4.2014 se bude konat tradiční pálení čarodějnic.
Dne 10.5.2014 se uskuteční Dětský den.
Dne 17.5.2014 v prostorách před hasičárnou se uskuteční
očkování psů ve 13.hodin.
duben 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2013
Příjmy - hodnota zaokrouhlena na celé desetikoruny
odd.§

1012
1032
3723
6171
6310

-1111
-1112
-1113
-1121
-1211
-1337
-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
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
odvod z výtěžku loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
-4111 neinv.příjmy ze SR(2xvolby ,prezidenta a do PČR)
-4112 neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
-4116 ost neiv dotace ze SR - Úřad práce -VPP
-4122 dotace kraje (20 440 hasiči, 66 000 povodně - ZJ)
POV
dar -výhra v soutěži za odpady
dar ŘLP ČR s.p. - na ZJ hasičů
-2131 pronájem pozemků
hospodaření v lese
-2211 přímy z poskytování výrobků ( palivo)
sběr a svoz ostatních odpadů
-2111 příjmy z poskytování výrobků (železo)
činnost místní správy
-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí(budova OÚ)
drobné a nahodilé příjmy
příjmy z finančních operací
-2141 příjmy z úroků
celkem příjmy
Zůstatek na účtu k 31.12. 2012
celkem zdroje

367 400
15 300
40 700
407 100
878 200
114 050
4 650
31 800
1 680
16 100
8 600
1 290
191 900
2 078 770
31 089
54 400
42 880
86 440
109 000
35 000
50 000
1 634
2 100
7 464
2 400
1 000
1 653
2 503 830
750 000
3 253 830

Výdaje
1012
1032
2212
2221
2321
3319
3341

nájemné

nájem výletiště
hospodaření v lese
sazenice,odb.les. hospodář,práce z r.2012
silnice, místní komunikace
opravy - cesta od Mlýna,Bořina
ostatní služby -zimní údržba,štěrky,doprava
provoz veřejné silniční dopravy
dopravní obslužnost (platby ZDARu)
odvádění odpadních vod
bagry, doprava - kanály,Bořina,Balkán
materiál
ostatní záležitosti kultury
kronika
rozhlas a televize

1 000
86 570
480 480
56 550
25 100
55 700
99 460
4 100

2 078 770,0
31 089
54 400
42 880
86 440
109 000
35 000
50 000
1 634
2 100,0
7 464,0
2 400,0
1 000,0
1 653,0
2 503 830,0
750 000,0
3 253 830,0
1 000,0
86 570,0
537 030,0
25 100,0
155 160,0
4 100,0
3 270,0

3399

poplatek OSA,rozhlasový,televizní
záležitosti kultury,církví a sděl pr. (SPOZ)
věcné dary

nákup mat.(karneval,dětský den,LZ,p.cesta,Hubert,dílničky,

3631

3639

nákup služeb (autobus Flora)
pohoštění (důchodci)
osobní výdaje - na zpravodaj
veřejné osvětlení
Rozšíření VO - U křížku,nad bytovkou
elektrická energie
opravy a udržování
komunální služby a územní rozvoj
Budovy,stavby- zateplení budovy OÚ (investice)
Párty stan

ostatní opravy - stojan na vývěsku,skříňka na zv.,topení atp

3722
3745

5512

6112
6114
6118
6171

mikroregion - čl.příspěvek
sběr a svoz komunálního odpadu
tříděný a netříděný odpad + evidence
nebezpečný odpad
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
VPP (Kalinová Eva)- včetně soc. a zdrav. poj.
pohonné hmoty - benzín do sekačky
materiál - struna,nářadí,barvy atp
opravy - křovinořez,čekárny,křížky,atp
požární ochrana - SDH
nákup DHDM -Dp,plov.čerpadlo atp.
ostatní služby - TP,revize HP,revize DP,atp
materiál -aku auto,rukavice,čistící zóna,aku,atp
PHM,maziva
zastupitelstva obcí
odměny členům zastup. obcí
pojistné na veř.zdrav. poj.
volby do parlamentu ČR
volby prezidentské
činnost místní správy
platy zaměstnanců v prac.poměru + VPP
povinné pojištění na soc. a zdrav .zab.
knihy,tiskoviny

nákup DHdM - vysavač,stojany na mkola,stojany na pytle

nákup materiálu-přání,kanc.potř.,tonery, atp
elektrická energie
služby pošt
služby telekom. a radiokom. (tel.+mobily +internet)
nákup služeb (revize zab.,internet,kiosek,PC,atp)
služby zpracování dat (MID)
transfery obcím - příspěvek na defibrilátor
daně a poplatky
cestovné
6310 výdaje z finančních operací
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)
6320 pojištění
Celkem výdaje:
Zůstatek na b.účtu , spořícím účtu a účtu u ČNB k 31.12. 2013

3 270
4 900
23 500
8 500
6 000
2 000
58 100
45 300
21 900
361 000,0
18 490
28 720
2 000
125 900
19 700
57 760
1 990
6 990
7 100
160 500
11 200
8 900
1 800
222 240
20 010
13 790
17 300
57 220
15 500
4 370
4 900
14 450
40 300
1 600
19 400
20 210
46 600
1 400
5 160
8 350
4 830
11 500
2 322 610

44 900,0

125 300,0

410 210,0

145 600,0
73 840,0

182 400,0

242 250,0
13 790,0
17 300,0
239 460,0

4 830,0
11 500,0
2 322 610,0
931 220,0
3 253 830,0

Dne 1.4.2014 bylo pracovníky odboru kontroly krajského úřadu kraje Vysočina přezkoumáno hospodaření obce Kuklík
za rok 2013 a to ve všech oblastech od práce s rozpočtem, přes pokladnu, faktury, účetní doklady, mzdové podklady,
smlouvy, až po dodržování zákona o obcích. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Rozpočet na rok 2014
PŘÍJMY
odd.§

pol.
-1111
-1112
-1113
-1121
-1211
-1337
-1341
-1342
-1344
-1345
-1351
-1361
-1511

1012
1032
3723
6171
6310

daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
daň z příjmu fyz.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
odvod z výtěžku loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
-4112 neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
podnik.a restrukt. v zem. a potr.
-2131 pronájem pozemků
podpora ost.produkčních činností v zem. (hosp. v lese)
-2211 přímy z poskytování výrobků
sběr a svoz ostatních odpadů
-2111 přímy z poskytování výrobků
činnost místní správy
-2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z finančních operací
-2141 příjmy z úroků
celkem příjmy

Kč

Kč
365 000
15 000
30 000
405 000
875 000
110 000
4 000
30 000
2 000
15 000
8 500
1 000
190 000
2 050 500
54 400
1 500
5 000
5 000
1 600

2 050 500
54 400
1 500
5 000
5 000
1 600
1 500

1 500
2 119 500

2 119 500

-8115 převody z rozp. účtů

931 220

931 220

Celkem příjmy včetně zůstatku na účtu:

3 050 720

3 050 720

8115

VÝDAJE
podnik. a restrukt. v zem. a pot.
1012
5164 nájemné
podpora ost.prod.činností (hospodaření v lese)
1032
5139 nákup materiálu
5169 nákup služeb
cestovní ruch
3419
5137 DHIM
5139 nákup materiálu
silnice ,místní komunikace
2212
5169 nákup služeb -zimní údržba,zaměřování
5171 opravy a údržba
6130 pozemky
provoz veřejné silniční dopravy
2221
5193 dopravní obslužnost
odvádění odp.vod
2321
5021 ostatní osbní výdaje
5139 nákup materiálu
5169 nákup služeb
knihovnická činnost
3314
5139 nákup materiálu
ostatní záležitosti kultury
3319
5021 ostatní osobní výdaje
5139 nákup materiálu
místní rozhlas,televize
3341
5171 opravy a udržování

1 000
20 000
115 000
15 000
2 000
170 000
580 000
50 000
25 000
5 000
5 000
25 000
1 000
4 000
1 000
114 000

1 000
135 000
17 000
800 000

25 000
35 000

1 000
5 000
115 000

5192 poplatky
záležitosti kultury,církví a sděl pr. (KPPO)
5139 materiál (lyž.závody,dětský den,karneval,důchodci,Hubert,dílničky
5169 nákup služeb
5021 osobní výdaje
5194 věcné dary
5492 peněžní dary
ostatní tělovýchovná činnost
3419
5137 DHIM
veřejné osvětlení
3631
5154 elektrická energie
5171 opravy a udržování
investice - rozšíření VO
komunální služby a územní rozvoj
3639
5169 nákup služeb
5171 opravy a udržování - pož. Nádrž.
5329 ost.neinv.dotace nezisk.org.(Mikroregeion,)
sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
5169 nákup služeb
sběr a svoz komunálního odpadu
3722
5137 drobný hmotný majetek
5139 nákup materiálu
5169 nákup služeb
sběr a svoz ostatních odpadů
3723
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745
5021 ostatní osobní výdaje
5132 ochranné pomůcky
5139 nákup materiálu
5156 pohonné hmoty
požární ochrana
5512
5137 drobný hmot. inv. majetek
5139 nákup materiálu
5156 pohonné hmoty
5169 nákup služeb
zastupitelstva obcí
6112
5023 odměny členům zastup. Obcí
5032 povinné poj. na zdr. zab.
činnost
místní správy
6171
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
5171 opravy a údržba
5173 cestovné
5362 poplatky
výdaje z finančních operací
6310
5163 služby peněžních ústavů
pojištění
6320
5163 služby peněžních ústavů(pojištění)
Celkem výdaje:
3399

1 000

90 000

50 000
10 000
2 000
8 000
20 000

20 000

20 000

85 000

45 000
25 000
15 000

130 000

28 000
100 000
2 000

20 000

20 000

150 000

45 000
1 000
104 000
35 000

35 000
85 000

72 000
1 000
10 000
2 000

45 000

30 000
9 000
2 000
4 000

295 000

265 000
30 000

353 000

75 000
15 000
15 000
4 000
25 000
25 000
45 000
5 000
2 000
22 000
55 000
30 000
20 000
10 000
5 000

6 000

6 000
12 000
2 460 000 Kč

12 000
2 460 000 Kč

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru a zveřejněn na úř.desce dne: 9.1. 2014
zástupce starosty Ing. Ladislav Rak, starosta obce Ing. Ladislav Regent

Setkání seniorů 2014
V neděli 9. března se v penzionu Kukla opět po roce sešli
místní senioři k již tradiční akci,
kterou uspořádal obecní úřad.
Do 14. hodiny se sešlo více jak
30 lidí a hned prvním bodem
akce bylo společné focení před
penzionem. Martin Peňáz pak
vyrobil barevné fotky, které si
všichni odnesli domů. Vlastní program zahájil úvodním
slovem starosta Ing. Regent.
Poté následovalo vystoupení
dětí. Ty si v režii Jarky Kocan-

dové připravily krátké pásmo
s básničkami a muzikou. Potlesk
všech přítomných a zmrzlinové
poháry byly dětem jistě dobrou
odměnou. Do programu přispěl i
František Haněl, který připravil
promítání fotografií a filmu
o Kuklíku. Do připravených
soutěží se zapojili skoro všichni
a bavili se testovými otázkami
a zajímavostmi. Za svoji snahu
byli vítězové oceněni drobnými
dárky. Po soutěžích se roznášelo
připravené občerstvení a roz-

Neváhej a choď!

hodinou, v délce 25 a 50 km od
7 hodin, 100 km trasa startuje od
páteční půlnoci. Obě nejkratší
trasy jsou doplněny poznávacími a tvořivými stanovišti. Akce
je podpořena z fondu města.
Bližší informace na plakátech
v průběhu dubna.

Soubor pochodů od 3 do 100
km po blízkém i vzdáleném
okolí u příležitostí Dne Země
pořádá pod názvem Neváhej a
choď v sobotu 26. dubna 2014
obecně prospěšná společnost
Chaloupky, pracoviště Krátká.
Start i cíl jsou v budově
Horáckého muzea. Trasy v délce 3 a 7 km startují mezi 10 a 14
duben 2014

poutala se sousedská beseda.
Čas rychle plynul a na závěr
při odchodu obdrželi všichni
malé dárky – ženy kytičku
a muži lahvičku. Věřme, že
přítomní toto odpoledne vzali
jako příjemně strávené a zase se
sejdou na další takové společné
akci.
Postřehy zaznamenal
František Haněl

„Představte si to
ticho, kdyby lidé
říkali jen to, co vědí.“
K. Čapek
„ Máme rádi lidi, kteří
nám od plic řeknou,
co si o nás myslí. Za
předpokladu, že si
myslí totéž, co my.“
M. Twain
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Něco o
letním
čase
O posunech času ze zimního na letní už bylo řečeno
mnoho a mnoho nehezkého.
Zvláště městský člověk těžce
nese, když má v pondělí
vstát o hodinu dříve. Jeden den
na aklimatizaci není dost. Lidé
z venkova jsou zvyklí vstávat
brzy, často naopak vítají hodinu
světla navíc s radostí, protože je
spousta práce, kterou je na jaře
potřeba stihnout.
Ale mění se to i s věkem. Žáci
a studenti proklínají brzy zvonící
budík daleko srdečněji, než osoby věkovité. Ten kdo nemůže
dospat je rád, že kvůli svému
„mózování“ nepálí elektriku. A
jak přibývají léta, přibývá tak
nějak i věcí, které potřebujeme
stihnout. I proto, že nám třeba
nejdou od ruky tak rychle, jako
dřív, nebo je děláme pečlivěji.
A je spousta prací, které nám
dříve připadaly zbytečné, ale
které postupně děláme a děláme
je rádi. Jen si vzpomeňte, kolik znáte vášnivých zahrádkářů
mezi lidmi, kterým je dvacet.
A chovatelů králíků či slepic.
Jen rybáři, fotografové a lovci jsou zvláštní kategorie, ti
vstávají rádi odmala. A pak ještě
lidé trpící chorobou Františka
Josefa I. – samovolným
vstáváním v pět. Kdysi jsme
byli v Evropě pro smích, protože
strana 9

jedině v habsburské monarchii a
Německu se úřadovalo od sedmi hodin, ostatní státy vesměs
považovaly za slušnou až
hodinu devátou. Ale národ byl
trénován, neb ráno čilý panovník
vyžadoval od úředníků činnost.
A k tomu ještě právě ten zpropadený letní čas! Ten byl totiž
na našem území poprvé zaveden v roce 1916 a trval do roku
1918. Jeho odpůrci tvrdí, že je
proti přírodě a svým ustavitelům
mnoho štěstí nepřinese. Dalším
jeho nadšeným propagátorem
byl totiž Hitler a komunisté…
Státní sféra si kromě letního
času tvrdošíjně ponechala i onen
zvyk úřadovat v době, kdy si ve
městě nedáte pomalu ani kávu, a
úředníci pracují, seč jim ospalý
organismus dovoluje. I když ne
všude a hlavně ne na příjemných
místech. Kdo nedávno podával
daňové přiznání, chápe.
Vstávání se slepicemi,
tedy se sluníčkem, ale patří
k jarní nedočkavosti, k radosti
z čerstvého vzduchu a ptačího
koncertu. Z klidného začátku
dne, kdy si člověk může vychutnat všechnu krásu venku sám a
uspořádat si myšlenky. Začít
den něčím pěkným. Aby to míň
hezké, které třeba přijde, zvládl
v pohodě a s nadhledem. Proto
tu hodinu navíc už nějakou dobu
vítám. A pokud ji nesnášíte, je
hezké těšit se na den, kdy budete moci spát déle, ne?

Variace na
plněná vejce
Tento přejednoduchý recept
mě naučila kamarádka, která
sice ráda jí, ale má řádně roz
lítáno a práce jí občas nedovolila se dostat domů dřív, než
večer. Jestli to máte podobně,
možná vám přijde vhod její
úprava, která lahodí oku i
patru, ale zabere proti původnímu
receptu zlomek času. Také je to
velmi vděčný recept pro noční
hladovce. A jestli učíte vařit
malé děti, budou mít radost
z rychlého mlsu, který hravě
zvládnou samy.

Vajíčka od
Zuzany pro
zaneprázdněné i
líné kuchaře
Vejce uvaříme natvrdo a
zchladlé rozkrojíme napůl. Poloviny položíme jako lodičku
a na každou dáme velkou lžíci
majonézy. Posypeme jemně
nakrájenou cibulí (šalotkou,
pažitkou, jarní cibulkou nebo
směsí toho všeho), jemně
zaprášíme paprikou a na talířek
přidáme okurku a dva tousty.
Kateřina Tycová

Kateřina Tycová

duben 2014

1930 - sněhová pohroma
Vybráno z kroniky obce Kuk- la jakýkoliv život v přírodě,
ochromila dopravu autobusy,
lík z roku 1930:
dokonce i na dráze. Vlaky mezi
Celé naše Horácko bylo
Novým Městem a Žďárem
ve dnech 26. – 28. října 1930
zůstaly trčet v závěji. Telegrafpostiženo nevídanou bouří, jaká
ní a telefonní dráty byly úplně
snad nemá pamětníka.
zpřetrhány, sloupy zpřeráženy,
Ještě v sobotu 25. října byla čímž veškeré spojení se světem
pohoda slušná, lidé sklízeli bylo úplně přerušeno.
poslední řepy a zelí a pracoTeprve ve středu 29. října se
vali v poli, takže sobota měla
počasí trochu zlepšilo. Sněhu
náladu pravého podzimního
napadlo 1 metr. Nejvíc snad
usměvavého dne.
utrpěly naše lesy. Kdysi krásné,
A v neděli taková obrovská mohutné a urostlé stromy lesů,
vánice, která úplně zastavi- okrasa a chlouba našeho kraje

leží úplně zničeny, zpřelámány,
z kořenů vylámány. Není
v mnohých místech jediného
stromu, který by byl odolal
mocné vichřici. Tři dny trvající
sněhová bouře nabyla rozměrů,
jakých není pamětníka. Celé
desítky, ba sta hektarů lesa jsou
zruinovány a bude trvati několik
let, než zničené plochy lesů se
odstraní a pozemky k novému
sázení připraví.
Vypsala kronikářka
F. Librová

Tradiční dětský karneval
Dne 8.2. se konal pod taktovkou Evy Skalníkové a Jarmi
ly Kocandové tradiční dětský
karneval, který byl tentokrát
přímo strašidelný. Dokonale
připravená zábava s tanečky,
soutěžemi, zpěvem, hrami,
okořeněná na závěr bohatou
tombolou. Bavili se vskutku
všichni, kteří přišli v hojném
počtu s rodiči i babičkami. Asi
velmi kuriózními maskami byla
jednoznačně přerostlá mimina,
jejichž kostými vznikaly na
dílničkách.
Poděkování patří nejen
realizátorkám, ale také Evě
Mrkosové, která opět napekla
dobrůtky pro zúčastněné a
hlavně všem sponzorům, kteří
vytvořili bohatou tombolu.
Tak opět za rok na dětském
karnevalu.
Věra Librová
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