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Vážení spoluobčané
Opět držíte v rukou v pořadí již sedmnácté vydání čikovského zpravodaje a já
bych Vám chtěl poděkovat, že i v čase blížících se Vánoc jste si našli chvilku na jeho
přečtení.
Po schválení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu započalo
obecní zastupitelstvo v měsíci červenci s budováním chodníku pro pěší od rybníka na
návsi k místnímu hřišti. Aby tato dotace byla získána, muselo být kvůli zvýšení počtu
možných bodů zahrnuta do projektu výsadba 18 ks stromků, rozmístění 12 ks laviček,
6 ks odpadkových košů a dvě vývěsní tabule - bez těchto (možná zbytečností v
takovém rozsahu) by dotace udělena nebyla. Kolaudace proběhla v druhé polovině září
a následná kontrola ze strany SZIF začátkem měsíce listopadu. Systém dotace je
nastaven tak, že obec žádající o dotaci musí mít do této kontroly vypořádány veškeré

pohledávky s firmou, která stavbu prováděla. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vzít
meziúvěr ve výši 700 000 Kč. Celá stavba stála 1,384 156 Kč, dotace 900 011 Kč.
Jakmile bude dotace proplacena, úvěr s bankou bude vypořádán.
K parcelám pro výstavbu nových rodinných domků byl v letošním roce připojen
plyn, elektřina a bylo započato s budováním komunikace, její dokončení je v plánu
během příštího roku. Celou nově zbudovanou větev plynu odkoupily Jihomoravské
plynárny Brno.
Dotace na odbahnění rybníka na Cejlachu nám v loňském roce nebyla přiznána,
v letošním roce byl upraven projekt, do kterého byla zahrnuta kvůli bodovému
ohodnocení a lepší průchodnosti celé akce částečná oprava rybníčku za návsí směrem
na Holubí Zhoř a zbudování retenční nádrže v Kocourkách. Odbahnění rybníka by tak
navázalo na pěkně upravené koryto Bělinského potoka, které se po třech letech od
počátku jednání dočkalo generální opravy a 18. 12. 2012 předáno majiteli toku Lesům České republiky.
Přestože konec roku bývá ve znamení zdražování, obecní zastupitelstvo na svém
posledním zasedání rozhodlo, že cena za odvoz komunálního odpadu zůstane stejná 450 Kč za občana. Znovu připomínám důležitost třídění odpadů - plast, sklo a papír
patří do kontejnerů u prodejny, které svozová firma Esko odváží zdarma, do popelnic
dávat skutečně jen to, co tam patří. Rovněž cena vody zůstává stejná 30 Kč za m3.
Letošní zimu bychom poprvé chtěli zajišťovat úklid sněhu na chodnících vlastními
silami, přesto děkuji občanům za trpělivost a pomoc při úklidu.
Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků, ale zejména do
Nového roku pevné zdraví, hodně radostí, málo starostí a také kupu štěstí.
Starosta

Jan Požár

Informace obecního úřadu:
Úřední hodiny: pondělí 16,00 – 18,00 hodin
Poplatky na rok 2013:
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 letošním roce bylo provedeno zalesnění holiny v Šébech u Jezevčích nor. Na zalesnění se
podíleno MS Čikov. Tato holina vznikla z vývratů po větru. Další zalesnění bylo také provedeno
v Šébech zároveň se stavbou oplocenky. Letos opět se objevil kůrovec cca 30 m3. Holina je
připravena na jarní výsadbu. Rok 2012 byl posledním rokem LHP. Od příštího roku budou nové

osnovy a nové mapky vlastníků. Tyto si mohou občasné vyzvednout asi od měsíce 5/2013 v Náměšti
nad Oslavou na referátu životního prostředí u p. ing. Sedláčka Tomáše tel. 724189090. Všem
občanům přeji v příštím roce mnoho zdraví, osobních úspěchů jak v pracovním tak v rodinném
kruhu.
Bohumil Teplý

Ekologie
Příspěvek k problematice regenerace a rekultivace krajiny v podmínkách obce Čikov od Jakuba
Teplého na www.cikov.eu
Protokol rozboru vody z obecního vodovodu na obecních stránkách www.cikov.eu

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané, dovolte nám nejdříve tiše vzpomenout za celý náš hasičský sbor
na dlouholetého člena čikovských hasičů Jaroslava Šoukala, který letos navždy
opustil naše řady. Čest jeho památce.
Blíží se konec roku a my bychom Vás rádi seznámili s naší činností v roce 2012. Tato byla
z té největší části zaměřena na kulturní dění v naší obci. Již 10.února jsme uskutečnili v KD taneční
zábavu pro mládež se skupinou Reflexy. Měsíc na to, 10.března, pak oblíbený maškarní ples,
v pořadí již čtvrtý, na kterém se nám mimo jiné představila taneční skupina MIGHTY SHAKE
z Velké Bíteše.
První se konal 21.2.2009 a pro svou spontánnost a krásu masek si k nám rychle našel cestu. Pomohli
jsme jako loni čikovským ženám s organizací dětského karnevalu a v květnu provedli v obci sběr
kovového odpadu. Červen byl pro nás hasiče významný tím, že jsme uspořádali u nás okrskové
cvičení, a to 15.června a dva dny na to 5. kolo požární soutěže Žďárské ligy spolu se 4.ročníkem
soutěže O putovní pohár starosty obce Čikov. Tento pohár si odvezlo družstvo z obce Hluboké ( s
časem 17,55 s.), naše družstvo se umístilo na šestém místě ( čas 18,72 s.), soutěže se zúčastnilo 24
družstev.
V červenci jsme pomáhali při organizaci pouťových veselic, stejně jako loni proběhla i
páteční zábava s country kapelou Stetson. Na závěr roku jsme k nám ještě jednou pozvali kapelu
Reflexy.
Naši členové také zajišťují chod a udržují pořádek v místním pohostinství, za což jim určitě patří
velké poděkování.
Náš sbor má ke konci roku 31 členů. Nejmladší hasič má 18 let a nejstarší 79 let. Věkový
průměr činí 40,29 roků. V letošním roce oslavil životní jubileum - 60 let - ing.Pavel Rybníček, u
sboru je 39 let a Vladimír Koleš - 65 let - , u sboru je již 47 let a my jim touto cestou ještě jednou
přejeme pevné zdraví a životní pohodu.
Vážení občané, přejeme Vám všem hodně zdraví a spokojenosti.
Za výbor SDH Ivan Ležovič

Ping pong v Čikově
Začátkem roku pořídil sbor dobrovolných hasičů do kulturního domu nový
pingpongový stůl pro členy sboru i širokou veřejnost. Po měsíci tréninku jsme
uspořádali 24.3. první turnaj pro místní hráče. Účast byla nižší než jsme předpokládali, za což zřejmě
mohlo počasí, neboť se jednalo o první slunečný víkend po zimě a spousta občanů se věnovala
jarnímu úklidu. Rozhodli jsme se proto uspořádat další turnaj na podzim a pozvat amatérské hráče i
z okolí. Pro tuto příležitost jsme vybrali termín 24.11. Zapůjčením 2 hracích stolů z Jasenice se
podařilo vytvořit příjemné herní zázemí, které ocenili mimo domácích hráčů i přespolní z Náměště,
Tasova a dalších obcí. Celkem se zúčastnilo 17 hráčů. I když bylo připraveno občerstvení, divácká
kulisa byla opět slabší. Doufáme, že v příštím roce nás přijde podpořit více místních hráčů i diváků.
Pingpongový stůl je postaven v KD a lze chodit hrát v pondělí 16:00-18:00, po domluvě i v jiném
termínu. SDH Čikov uhradil obci náklady na elektřinu spojené s hraním ping pongu v KD pro letošní
i nadcházející rok. Možností sportovního vyžití není přes zimu v naší obci mnoho, rádi uvítáme nové
hráče.

Vítězové:
24.3. Kamil Musil
24.11. Miloš Vala

Bc.Petr Ležovič

Evidence obyvatel
V naší vesnici k dnešnímu dni žije 199 obyvatel.
Přistěhovali se: Čapka David, Čapka Luboš, Čapka Michal, Čapková Lenka
Odstěhovali se: Hortová Jana, Hortová Zuzana, Valová Lenka,Vařílek Marek, Coufalová Kamila
Zemřel pan Jaroslav Šoukal a Stanislav Krátký
Zlaté slunko za horu zašlo,
soumrak padá do polí.
Vaše srdce věčný klid si našlo
a nic už Vás nebolí.
Čest jejich památce.

Jubilea v roce 2012
Jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let
60
Rybníček Pavel
65
Nemeškalová Ludmila
Studený Antonín
Musilová Emilie
Klímová Marie
70
Komínková Ludmila
Teplá Marie
Odehnalová Ludmila

Koleš Vladimír
Šoukalová Jaroslava
Musilová Ludmila
Havlátová Marie

Zajacová Marie
Osobová Božena
Teplá Marie

75
Bártová Marta

80
Hortová Jaroslava

90
Smrčková Ludmila
Tak zase po roce máme tu vánoce, vánoční nálada všechny nás ovládá.
Chci Vám jen za sebe poslat pár řádků, příjemné prožití vánočních svátků.
Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí a spoustu světýlek na vašem náměstí.
Hodně dárků na Vánoce, ať se daří v novém roce.
Marie Gruberová

MS Čikov Vás srdečně zve na tradiční

Myslivecký ples
který se koná 19. 1. 2013 v místním KD od 20.00 hod.
Celý večer Vás u tance bude provázet skupina Jana Víta
Bude připravena myslivecká kuchyně a bohatá tombola se spoustou
zajímavých cen.

