11. číslo, II. ročník, prosinec 2012

A tak nám ten rok pěkně utekl, nastalo období
„Ať bylo, jak bylo, přece jaksi bylo, ještě nikdy
adventu, velkých příprav na vánoční svátky, a pak nebylo, aby nějak nebylo.“
závěr roku. Jinými slovy, Vánoce s rodinou,
J.Hašek, Švejk
Silvestr s přáteli.
Já osobně vám všem, kteří žijete v obci nebo
Adventní doba je časem očekávání a příchodu přijíždíte na své víkendové chalupy, či jste se zde
nového. Je dobou, kdy bychom se mohli zamyslet narodili a dávno žijete jinde po světě, přeji do
sami nad sebou. Pojďme se tedy společně těšit na nadcházejcího roku zdraví, pohodu, práci, nadhled
nové věci, na nová setkání.
a dobré lidi kolem sebe.
Věra Librová ■
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Z obecního zastupitelstva
Zasedání
zastupitelstva
se
od
listopadu
neuskutečnilo, a tak jenom krátce z práce komise
pro společenské žáležitosti, kulturu a sport:
1.

Dne 2.12. v prostorách Penzionu Kukla proběhlo
vítání občánků. Letos nám přibyli
dva chlapci: Vojtěch Horák a Patrik
Peňás.

2.

Komise navštívila jubilantku a
zároveň i členku komise pani N.
Horychovou a v prosinci pana
P. Juda, kteří letos oslavili své
kulatiny.

proběhlo v duchu setkání sousedů a přátel obce.
Součástí bylo i promítání fotek z akcí roku
2012.
Věra Librová ■

V pátek 16.11.2012 proběhlo v sále OÚ
tradiční Veřejné shromáždění občanů,
chatařů a chalupářů obce Kuklík. Každý
se mohl přijít seznámit s výsledky práce
obce za uplynulé období a mohl vyjádřit
své názory a získat odpovědi v otevřené
diskuzi. Účast byla hojná, shromáždění

2. místo obce Kuklík v krajské soutěži My třídíme nejlépe
Dne 29.listopadu 2012 proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe pořádané
každoročně krajem Vysočina ve spolupráci se společností EKO-KOM. Obec Kuklík se umístila ve své
kategorii obcí do 500 obyvatel na vynikajícím 2. místě, stejně jako v minulém roce. Od kraje Vysočina
obdržela za toto umístění finanční dar ve výši 35 000 Kč. Proto tímto děkujeme všem našim občanům a
chalupářům, kteří využívají kontejnery pro tříděný odpad.
místostarosta obce
Ladislav Rak ■

Perníkové Křižánky
Od listopadu letošního roku sleduji
přípravy na megalománskou akci, kterou
vymyslely především ženy z Křižánek za
vydatné podpory a pomoci starosty,
Křižánky z perníku. Pekařky sólistky
napekly svoje autentické domy nebo si je
zadaly od zkušenějších pekařek. Největší
práci však měla skupina nadšenkyň, která
pod taktovkou vedoucí kuchyně místní školy
napekly velké budovy v podobě hasičské
zbrojnice,
školy,
kostela,
kapličky,
pohostinství... Bylo spotřebováno 50 kg
mouky a 300 vajec a výsledek je naprosto
dokonalý.
Tato informace je zároveň pozvánkou na tradiční výstavu, která je otevřena ve Vzdělávacím centru
denně od 10.00 hod do 16.00hod. Až do 31.12.2012 ( mimo 24. a 25.12.)
Věra Librová ■
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SDH Kuklík informuje
Hasičské předvánoční hodnocení jsme se myslím shodli každý vybral to svoje:
na tom, že tuto tradici jako hasiči Citace :
zamyšlení
Kuklíčtí hasiči již
téměř
uzavřeli rok 2012, a tak je čas na
menší zamyšlení. Po podzimním
pracovním
oddechu
byla
uspořádána tradiční Mikulášská
merenda. Očekávali jsme slušnou
účast, zvláště poté co nebyla
velikonoční merenda z důvodu
rekonstrukce hasičárny, bylo
jakousi samozřejmostí, že se
občané a nejen hasiči přijdou rádi
pobavit. Bohužel zákonitosti
neplatí a na merendě se sešlo
necelých čtyřicet návštěvníků,
kteří se sice dobře bavili, ale v
poloprázdném sále to jaksi není
to pravé ořechové. Takže
poděkování patří chalupářům,
kteří se účastní pravidelně a
skalním
kukličákům,
kteří
vydrželi až do konce. A my
pořadatelé jsme vděčni za to, že
se sešla tak bohatá tombola, která
zachránila ekonomický výsledek,
na kterém přece jen také záleží.
Při
závěrečném
úklidu
a

udržíme a pokud se nezmění
Bod 2:
Jsi-li
hasičským
vnější podmínky, budeme pořádat
dobrovolníkem,
buď
jím
celou
dál.
duší a celým tělem, nemáš-li
Následně v sobotu 15.prosince dobré vůle, nejsi dobrovolníkem
jsme hodnotili činnost za rok a jsi dobré věci na obtíž.
2012 na výroční valné hromadě.
Bod 8: Nevyvolávej ve spolku
Protože současně byl i volební
rok, hlavní pozornost byla upřena různic, sporů a pohoršení, ale
na volby do výboru včetně volby přičiň se kvůli dobré věci, abys
neshody
přátelským
nového starosty sboru. Za sebe všeliké
způsobem
zamezil
nebo
usmířil.
jsem přesvědčen, že je dobře ,
aby členská základna měla
Všem hasičům, ať činným v
možnost se vyjádřit touto cestou represi nebo ostatní činnosti, přeji
k práci výboru a tím i k řízení hodně
zdraví,
štěstí
a
celého sboru. I když nakonec spokojenosti v novém roce 2013.
složení výboru zůstalo stejné s
starosta SDH
jednou změnou, jsem přesvědčen,
Ing. Jiří Libra ■
že hasiči dokáží svou bohatou
činnost udržet a dále rozvíjet.
Na závěr si neodpustím
připomenout
všem
hasičům
včetně členům výboru dvě citace
z Hasičského desatera (což je
taková hasičská modlitba) a byl
bych rád, aby v této předvánoční
době plné rozjímání si z nich

Návod na pečení cukroví pro matky s dětmi

Pozvání

Výbor SDH Kuklík zve své členy
a jejich rodinné příslušníky na
vánoční posezení, které se koná
v pátek 28.12.2012 od 18 hod.v
sále hasičárny. Občerstvení a
dobré jídlo zajištěno.

3. krátecké kufrování

1) Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a
papírky z bonbonů. Připrav suroviny, vyloupej
ořechy, odměř mouku a cukr. Vyndej z mouky 30. prosince 2012, start na Krátké u statku č. 2,
puzzle. Odežeň děti a umyj z nich mouku. Vezmi za kapličkou, mezi 10. a 13. hod
vejce, podej manželovi pivo.
V období vánočních prázdnin pořádají Chaloupky
2) Vrať se a odežeň děti, utři rozbitá vejce a o.p.s. již třetí ročník kráteckého kufrování. Zveme
vyndej jiná, pak je vyklepni do mísy. Zvedni Vás na vycházku s buzolou a mapou po Krátké a
telefon. Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři jejím bližším či vzdálenějším okolí.
podlahu, vezmi jinou mísu a zadělej nové těsto.
Připravené trasy jsou vhodné pro začátečníky,
3) Najdi rum, odlej rum manželovi. Odežeň děti, rodiny s dětmi i náročnější závodníky. Zájemcům
umyj z nich těsto. Plech vytři tukem. Podej zapůjčíme buzolu i změříme čas. Přijďte se
manželovi tlačenku a noviny. Vrť se a sundej z protáhnout po vánočním lenošení.
plechu ořechové skořápky. Pak odežeň kočku
Startovné je 35Kč pro jednotlivce nebo100 Kč pro
dojídající zbytky z těsta. Vezmi si prášek. Umyj
rodinu.
podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, děti,
Další informace najdete na www.chaloupky.cz
kočku. Vypni troubu, vypij rum.
4) Cukroví zajdi koupit.
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Štědrý den u jiných národů
Každý z nás se jistě těší na
Štědrý den. I když různé rodiny
mají jiné zvyklosti – bohoslužby
nebo mše v kostelech, sledování
pohádek, zdobení stromečku,
společné procházky, zpívání
koled, příprava slavnostní večeře
– vždy skončí stejně: rodina se
sejde u štědrovečerní večeře a
pak všichni netrpělivě vyčkávají
na Ježíška, co že jim to pod
stromečkem nadělí. A jak je to u
jiných národů? Kdo jim nosí
dárky?

holí, Velkopolsko).

čarodějnice Befana. Ta ale dárky
rozdává až 6.1., a proto se i zde
stále víc projevuje vliv Santy
Clause, stejně jako v ostatních
evropských zemích.

Ve
Spojených
státech
amerických vozí dárky Santa
Claus. Létá vzduchem na saních,
které jsou tažené kouzelnými
soby. Tato tradice pomalu
V Dánsku nosí dárky skřítci,
zasahuje i do některých zemí kterým zde říkají nisser.
Evropy. Tradice se prosadila i ve
V Belgii a Nizozemsku dárky
Velké Británii nebo Austrálii, ale naděluje Sinterklaas nebo Saint
je rozšířená i v Západní Evropě.
Nikolas
Ve Francii nosí dárky Père
V Itálii jsou dárky spojené s
Noël.
osobou obdobnéé Santa Clause -

Ve Španělsku nosí dárky Tři
králové
(Los Reyes Magos).
Podle německé tradice nosí
dárky podobně jako v Čechách
V Rusku se nenaděluje na
Ježíšek (Christkind), podobná Štědrý den, ale na Nový rok
zvyklost panuje i v Horním přináší dárky Děda Mráz, který
Slezsku,
kulturně
původně přijíždí za doprovodu Sněhurky
německém, kde dárky přináší na saních.
Dětátko (Dzieciątko).
Ve Finsku navštěvuje děti
V různých polských regionech Joulupukki, což je postava oděná
dárky přináší vždy někdo jiný. do kozlí kůže bydlící v Laponsku.
Kromě Dětátka (Slezsko) je to, Tato tradice připomíná českého
Gwiazdka (Hvězdička, zřejmě Mikuláše.
první hvězda na obloze), sv.
Zvláštností je tradice na
Mikuláš
(św.
Mikołaj,

Vánoce ve Sněžném 2012

Babbo Natale
Ve Švédsku nosí dárky přihrblý
dědeček Jultomten (Vánoční
muž) za pomoci vánočních
skřítků Julnissarů.
Podle internetových zdrojů
sepsala
Adéla Librová ■

25. 12. Hod Boží – 9:30 – Bohoslužby s Večeří
Páně – Sněžné

24.12.2012 15.00 hod. park ve Sněžném - 30. 12. – 9:30 – Bohoslužby – Sněžné
Štědrovečerní koledy - koledy v podání žesťového
1. 1. Nový rok – 9:30 - Bohoslužby s Večeří Páně –
souboru Města Žďáru nad Sázavou
Sněžné
29.12.2012 18.00 hod. katolický kostel Sněžné Český varhanní festival: Vánoční koncert Martina Římskokatolická farnost Sněžné na Moravě zve na
Jakubíčka (Vstupné dobrovolné, výtěžek ze dne vánoční bohoslužby:
24.12. a 29.12.2011 bude věnován postiženým 24.12. Štědrý den - 20:30 hod
dětem z Centra Zdislava v Novém Městě na
25.12. Slavnost Narození Páně - 10:30 hod
Moravě)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Sněžné zve ke společným bohoslužbám:
23.12. 9:30 – Bohoslužby – Sněžné

26.12. Svátek sv. Štěpána - 10:30 hod - filiální
kostel Krásné
30.12. Svátek sv. Rodiny - 10:30 hod

24. 12. Štědrý den – 15:30 – Bohoslužby s Vánoční 1.1.2013 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:30 hod
hrou – Sněžné
Vydává obec Kuklík. Na zpravodaji spolupracovali: Věra Librová, Adéla Librová, Ondřej Haněl a uvedení přispívající.
VMazovsko),
Kuklíku 21. prosince
2012, číslo
11/2012. Příspěvky
nejsou redakčně
upravovány.
Andílek
(Aniołek,
Apeninském
poloostrově
- zdeZa obsah odpovídá Věra Librová.
Neprošlo
jazykovou
úpravou.
E-mail:
zpravodaj.kuklik@seznam.cz
Malopolsko), Gwiazdor (stařec s naděluje dárky žena, hodná

