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Vážení spoluobčané
Jako každoročně v tomto adventním čase, dostává se Vám do rukou zpravodaj obce
Čikov. Obecní zastupitelstvo zde informuje o investičních akcích, které v tomto roce
proběhly a o změnách, které se chystají na příští rok.
V tomto roce bylo prioritou obce vybudování inženýrských sítí pro výstavbu pěti
rodinných domků. V současné době jsou na tyto parcely dotaženy vodovodní přípojky,
plyn, elektřina, vybudovaná kanalizace, veřejné osvětlení a navezen štěrk na komunikace.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výší 250 000
Kč. Dokončení komunikace a následná kolaudace je naplánována na leden 2013. Do pěti
roků od kolaudace inženýrských sítí, musí mít postavené domky svou vlastní kolaudaci.
V opačném případě majitel, který termín nedodrží, část dotace vrací, což je zakotveno ve
smlouvách při koupi pozemku. Všech pět parcel je prodáno, což nás do budoucna
zavazuje, připravit další lokalitu pro výstavbu.
Další akcí, kterou si obecní zastupitelstvo naplánovalo na letošní rok, byla výměna
oken a vchodových dveří u místní prodejny, budovy pohostinství a pošty. Celková
finanční částka činila 160 000 Kč, z programu obnovy venkova jsme získali dotaci na tuto
akci 111 000 Kč.
O tom v jaké podobě bude v obci provoz pošty se rozhodne v průběhu příštího roku.
Při setkání starostů s pracovníky pošty na krajském úřadě, nám jasně dali najevo, že
kamenné pošty našeho typu i přes náš nesouhlas budou po roce 2012 zrušeny.
Na Státní zemědělský intervenční fond jsme zaslali dva projekty se žádostí o dotaci
z programu rozvoje venkova a to víceúčelové sportovní hřiště a chodník od rybníka na
návsi až po toto hřiště.
Na fond životního prostředí jsme znovu zaslali žádost o odbahnění rybníka na
Cejlachu. V případě obdržení dotace na některou z těchto akcí, byla by realizována v
příštím roce.
Zvýšení cen energie a pohonných hmot se bohužel promítne i do obecních poplatků.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že cena za kubík vody od posledního odečtu se zvedá na
30 Kč a poplatek za svoz domovního odpadu bude od nového roku 450 Kč. Je to
nepopulární opatření, ale jen pro zajímavost za kubík vody v Třebíči zaplatí 68 Kč a za
odpad na osobu 500 Kč.
Co se týče odpadů, někteří občané, stále ještě nepochopili nutnost třídění, vyváží
se poloprázdné popelnice, v některých případech naplněné plasty, což zvyšuje náklady za
svoz a společně s navýšením cen energie se tím pádem zvedá i poplatek na občana. Ještě
jednou připomínám, že kontejnery na plast, papír a sklo jsou svozovou firmou Esko
vyváženy zdarma. Že třídit lze, dokládá fakt, že z 515 obcí do 500 obyvatel v kraji
Vysočina, se v pořadí za třídění odpadu nacházíme na 276 místě. Občanům, kteří odpad
třídí, bych chtěl touto cestou poděkovat. Rovněž bych chtěl poděkovat Všem občanům,
kteří se v zimních měsících starají o chodníky před svými nemovitostmi.
Vážení občané, jménem obecního zastupitelstva i jménem svým, Vám všem přeji co
nejsrdečněji, hodně spokojených chvil v kruhu blízkých, osobní i pracovní pohodu, pevné
zdraví a úspěšné vykročení do nového roku 2012.
Starosta Jan Požár

Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30. 11. 2011
Plnění k 30. 11. 2011
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery

1 766 849,00 Kč
484 234,55 Kč
128 250,00 Kč
334 440,00 Kč

Příjmy celkem:

2 713 773,55 Kč

Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje

2 140 890,12 Kč
548 560,00 Kč

Výdaje celkem:
Třída 8 – financování
Z toho: základní běžný účet KB

2 689 450,12 Kč
24 323,43 /schodek/
24 323,43 Kč

K 30. 11. 2011 je na základním účtu 470 874,06 Kč
K 30. 11. 2011 je v pokladně 15 996,00 Kč

Dotace:
4112 - běžná dotace nein.na správu
4111 – dotace na kanalizaci
4222 – dotace POVV- výměna oken
4213 – dotace ze státních fondů – pořízení traktůrku

60 100,00 Kč
76 500,00 Kč
111 000,00 Kč
85 766,00 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 30.11.2011
019 Ostatní nehmotný majetek
031 pozemky
021 stavby
022 sam. mov. věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
042 nedokončený dlouhodobý hm. majetek

k 30. 11.2010
170 000,00 Kč
4 672 703,96 Kč
16 650 012,60 Kč
552 669,30 Kč
1 227 963,00 Kč
1 031 542,00 Kč

Informace obecního úřadu:
Úřední hodiny: pondělí 16,00 – 18,00 hodin
Poplatky na rok 2012:
za vodu :
30,- Kč za m3
příspěvek na provoz kanalizace (stočné) : 50,- Kč/za rok
za psa :
100,- Kč/ za rok – osvobozeni od poplatku jsou psi do 1 roku
za odpady :
450,- Kč na osobu a rok
250,- Kč na třetí dítě a studenta bydlícího přes týden mimo obec za rok
Marie Gruberová

Obecní lesy
V lednu letošního roku vítr opět zapříčinil kalamitu v Šébkách. Následky kalamity byly
zpracovány během téhož měsíce. Kvůli rekonstrukci potoka pod vesnicí byla rozdělena
samovýroba na výhoně. 9.4. silný vítr vyvrátil okolo sta kubíků dřeva v Šébkách. Kulatina
byla prodána a palivo dodáno do místního pohostinství. Rozsah pěstebních prací proběhl jako
v minulých létech. V září se objevil kůrovec v Cejlachu. Ihned byl zpracován, holina
zalesněna. Příští rok končí LHP. Bude probíhat pracovníky Lesprojektu taxace porostů na
dalších 10 roků. Doporučuji vlastníkům lesa zalesnit veškeré holiny, aby se neobjevovaly
v zařízení tzv. 0-ky . To je poté předmětem kontrol ze strany státní správy. Do Nového roku
přeji všem mnoho hezkých chvil.
MS Čikov zve občany na tradiční myslivecký ples, který se koná dne 14.1.2012 v kulturním
domě.
Bohumil Teplý

V letošním roce se čikovští dobrovolní hasiči podíleli na organizaci několika kulturních akcí pro
veřejnost. V únoru jsme uspořádali maškarní ples, který se v naší obci těší stále větší oblibě.
V březnu jsme spolu s ženami z Čikova pomohli zorganizovat dětský karneval, 8.4. to byla
taneční zábava se skupinou Bagr, 29.4. opět taneční zábava, tentokrát se skupinou Accort. V
červnu jsme pomohli čikovským ženám uspořádat dětský den na hřišti a přilehlém okolí. Velkou
měrou jsme se podíleli na organizaci letošní pouti, kdy se vydařila zejména páteční akce s country
kapelou Stetson na parkovišti u kulturního domu. V tomto duchu bychom chtěli připravit páteční
pouťové posezení i v následujícím roce. V srpnu se v Čikově podařilo připravit hasičské závody
O pohár starosty obce Čikov, zařazené do seriálu Žďárské ligy, které se čikovští hasiči úspěšně
účastní. V září jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Reflexy, kde nás mile překvapila vysoká
návštěvnost. Proto jsme se s touto skupinou dohodli a 10.2.2012 u nás opět zahrají. Začátkem
prosince jsme, opět ve spolupráci s místními ženami, pomohli připravit Mikulášskou besídku,
kterou, zejména díky bohatému programu a výborné atmosféře, navštěvuje rok od roku více lidí
z Čikova i okolí.
Z pracovních akcí letošního roku mohu jmenovat jarní a předpouťový úklid silnic, každoroční
sběr železa, letos poprvé sběr elektrošrotu, účast při organizování Horácké rally a nemálo
brigádnických hodin bylo odpracováno i na hřišti a při budování technického skladu v kotelně
v Jednotě. Pokud k tomu přičtu i údržbu hasičky a hasičské techniky, myslím, že jsme v letošním
roce rozhodně nezaháleli.
Doufám, že nám elán vydrží i do nadcházejícího roku a všem, kteří se jakoukoli snahou
dobrovolně podíleli na výše uvedených akcích tímto děkuji.
Za SDH Čikov Petr Ležovič

Hodnocení závodní sezóny 2011 od Ondry Lukeše na www.cikov.eu

Evidence obyvatel
V naší vesnici k dnešnímu dni žije 203 obyvatel.
Z tohoto počtu je 100 mužů a 103 žen.
V naší vesnici je 19 dětí do 15 let, 10 mládeže do 18 let, 31 lidí do 30 roků, 54 do 50 roků a 89 lidí od 50 a
víc.
Nejstarší občankou je paní Ludmila Smrčková, která letos oslavila 89 roků, a my ji přejeme hodně zdraví.
Přistěhovali se: Miluše Hejátková, Tamara Horká, Vendula Hejátková, Jiří Havelka a
Olga Vokřálová.
Odstěhovali se: Radek Klimeš, Ludmila a Dominika Tóthová.
Zemřela paní Zdeňka Osobová
A umírá-li člověk sám a tich,
umírá s ním i jeho první smích,
a polibek a první boj,
vše vezme s sebou pro mír,
pro pokoj ………
V. Nezval
Čest její památce.
Jubilea v roce 2011
Jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let

65
Kočí František
Klíma Miroslav
Klíma Jan

70
Svobodová Jarmila
Teplý Bohumil
Tůmová Zdeňka

80
Bárta Ludvík

85
Havlátová Ludmila

75
Pokorná Ludmila
Krátka Marie
Sladký Karel

Ráda bych ještě připomněla, že v roce 2010 měl kulatiny také pan Jiří Osoba, dodatečně se mu omlouvám,
že mi vypadl ze seznamu a přeji hodně zdraví.

Nechť zvony zvoní a srdce plesají
Nechť svíce hoří a číše cinkají
Ať šťastný je Váš každý krok
Přeji krásné vánoce a šťastný nový rok.
Marie Gruberová

Historie Vánočního stromku
Nejvýraznějším symbolem Vánoc v českých domácnostech je vánoční strom. Vánoční stromky
měly původně ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také
zavěšoval nad štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů. Tradice zdobení stromku,
jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o

ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli
v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat až v polovině 17. století. V
19. století opouští německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou ho přijímají
dříve protestanti než katolíci. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V
mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana.
Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce a jeho věčný život.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812
ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však
začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských
rodinách. Na vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z
kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky,
smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a především ovocem – jablky nebo
hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové
svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první
světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. Lidé doma
mívají obvykle borovice, jedle, smrky nebo umělé stromky. Na náměstí ve městech se často umísťují
velké vánoční stromy. Poprvé byl Strom republiky postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem
Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v
bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o vánocích v roce 1924
rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. Jedním z
nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích
1999 vatikánské Svatopetrské náměstí.
Petr Ležovič

Zlatý elixír
Léčitelé přisuzují medu jedinečné výživné vlastnosti a skoro až zázračné účinky. Dokonce je jimi nazývá
elixírem mládí a uznáván je také jako účinné afrodiziakum. Dáte si?
Podle moderních lékařů dodává med pouze energii ve formě jednoduchých sacharidů. I to však stačí
k tomu, aby byl lidskému tělu prospěšný.

Masáž plná medu
V poslední době popularita včelího medu stoupá především díky medovým masážím. „Medová masáž
patří mezi ověřené postupy ukrajinského lidového léčitelství,“ představuje tuto prastarou (a dnes znovu
objevenou) metodu primář MUDr. Jiří Leisser z lázní Teplice nad Bečvou. „Masáže tohoto typu
pomáhají při stresu, chronických nemocech, při nezdravém životním stylu a působí proti stárnutí. Při
medové masáži totiž dochází nejen k uvolnění kožních pórů, ale také k důkladnému prokrvení pokožky.
Kromě výborných účinků na pleť medová masáž zároveň silně oživuje celý organismus.“

Hojí i léčí
A pokud si med dopřejeme nikoliv jako masážní prostředek, ale jako pochutinu, také nestřelíme vedle.
Med si totiž po věky uchoval pověst léků na dýchací obtíže a na odstraňování hlenů. Má také antiseptické
účinky a pomáhá hojit rány. Podobně jako cukr údajně působí rovněž jako mírné sedativum. Lékaři med
doporučují při vyčerpání, stresu, nervových poruchách, chronických nemocech a proti stárnutí pleti.
Dnešní vědci med doporučují jako velmi účinný lék na všechny druhy nemocí, a to bez jakýchkoliv
vedlejších účinků. A ačkoliv je med sladký, ve správných dávkách nemůže jako lék ublížit ani
diabetikům.

Co se s ním dá dělat?
∗ Nápoj na bolení v krku připravíte rozpuštěním dvou lžic medu a šťávy z půlky citronu ve sklenici horké
vody.
∗ Všechna sladká jídla – tedy i med – povzbuzují mozek k tvorbě takzvaných endorfinů, přirozených látek
tišících bolest.
∗ Na nemoci srdce platí med s mletou skořicí namazaný na chlebu místo džemu nebo marmelády. Med se
skořicí totiž snižuje hladinu cholesterolu v krvi a cévách a chrání před infarktem. Med a skořice vracejí
cévám a žilám jejich pružnost.
∗ Med je účinný i v boji proti artritidě, přitom stačí jedna lžíce medu denně.
∗ Na infekci močového měchýře stačí rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a
vypít.
∗ Na bolesti zubů pak stačí vymíchat jednu lžíci skořice a pět lžic medu. Třikrát denně a zub přestane bolet.
∗ Na vysoký cholesterol platí zase 2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dcl horké vody.
∗ Med je dobrý i při nachlazení, na potíže se žaludkem, plynatost, na posílení imunitního systému, při
těžkém žaludku či chřipce. V dlouhodobé léčbě se používá na pupínky na pleti, na kožní infekce a údajně
i na hubnutí a rakovinu. V mžiku ale med také působí třeba proti zápachu z úst.

Bomba jménem propolis
Jistě to taky znáte – jakmile přijde podzim, vytahujeme kapesníky. Kýcháme, smrkáme a nemůžeme se
toho zbavit. Chvíli na to nás rozbolí v krku nebo rovnou i celé tělo. To je přesně ta chvíle, kdy běžíme do
lékárny pro pomoc. Zkuste to letos jinak – místo prášků bojujte propolisem!
Nachlazení či chřipka rozhodně nejsou vítanými společníky. Koho by bavilo trávit dny v posteli, lít do
sebe litry čaje, polykat léky proti horečce a nechat se trápit rýmou, škrábáním v krku a bolestmi svalů a
kloubů? Chcete se těmto nepříjemnostem letos vyhnout? Vsaďte na prevenci a vezměte si na pomoc včelí
poklad…

Potvrzeno vědci
Díky současnému trendu zdravého životního stylu a upřednostňování přírodních přípravků před
syntetickými medikamenty se dostává na výsluní řada staletími ověřených, i když v dnešní době často už
pozapomenutých vitalizačních metod. Jednou z nich je také užívání včelích produktů. Vědecké týmy,
které se zabývají touto problematikou, ve svých nejnovějších klinických studiích potvrzují příznivé
účinky těchto produktů a objevují stále pozitivní účinky na lidské zdraví.

Zbraň proti virům
Propolis (včelí tmel) a mateří kašička patřily po celá staletí k hojně využívaným přípravkům pro prevenci
i léčbu nejrůznějších zdravotních neduhů. Když se k nim přidá ještě vitamin C, vznikne úžasné spektrum
biologicky aktivních látek s překvapivě širokými pozitivními účinky na lidský organismus. Propolis je
známý svým jedinečným přirozeným antibakteriálním a antivirovým působením. Mateří kašička posiluje
imunitní systém, stimuluje krvetvorbu a podporuje činnost jater, srdce a centrálního nervového systému.
Vitamin C přispívá k posílení imunity a celkové regeneraci organismu.

Co je propolis?
Propolis je směsí látek, které vylučují pupeny bylin a stromů na ochranu proti infekčním onemocněním.
Včely dokáží tyto látky shromažďovat. Po vhodném namíchání používají tuto hmotu jako desinfekci
pláství a úlu. Pro vyšší hustotu slouží včelám i k ucpávání mezer ve stěnách úlu – odtud i název „včelí
tmel“. Je to vlastně směs látek s vysokým obsahem pryskyřic, vosku, balzámů, éterických olejů a pylu.

