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ZPRAVODAJ
OBCE ČIKOV

meneme, co se za uplynulý rok tičkou šest a půl tisíce kubív rodině, kolem nás a na obci ků vody. Znepokojující je stav
toho, co se v kanalizaci a náv dnešní době a těchto časech, událo.
sledně na čističce objevuje.
kdy žijeme stále rychleji, je třePo dokončení kanalizace byl Do kanalizace v žádném příba se pozastavit.
v listopadu loňského roku po- padě nepatří hygienické vložTakovým krásným pozasta- volen zkušební provoz čističky ky, tampony, mopy, vlhčené
vením jsou pro nás Vánoce. odpadních vod. Každý měsíc ubrousky a vlhčené toaletní
Čas, kdy jsme si nejblíže a sna- byly firmou Enviro odebírány papíry, u kterých je sice psáno,
žíme se zapomenout na všech- vzorky vody na přítoku a odto- že jsou vhodné do kanalizace,
ny problémy, které nás potkaly ku z čističky, všechny vyhovo- ale přesto se ve vodě nerozpavaly stanoveným normám. Ko- dávají a ucpávají nejen šachty
v průběhu roku.
laudace kanalizace a čističky a zařízení čističky, ale i domovVůně vánočního stolu a vá- proběhla 24. 11 2016. Celková ní odpady. Vlhčené ubrousky
nočního stromku jsou pro nás cena díla je 18 110 938,44 Kč dokáží zastavit čerpadla na
bez DPH. 75 % činila dotace. Od čističce, což se v našem přípanezapomenutelné.
komerční banky si obec vzala dě už stalo.
Není to jen o dobrém jídle
úvěr 2 180 000 Kč a od fondu životního prostředí 1 600 000 Kč,
Dva dny byla čistička mimo
a krásných dárcích.
oba se splatností deseti roků. provoz a nebyla to zrovna příJe to setkání rodičů se svý- Připojeno je v současné době jemná práce uvést ji zpátky
mi dětmi, prarodičů se svými 69 domácností, na 5 se ještě do provozu. Jak vypadají navnoučaty a blízkými, se kte- čeká. Výsledek ročního provo- motané ubrousky na čerparými se během roku tak často zu je vidět na vodě v potoce dle dokládá snímek. Proto vás
nevidíme. I přesto všechno si a v rybníku pod čističkou. Do žádám o respektování zákazu
přece jen v tomto období vzpo- současné doby proteklo čis- vhazování vlhčených ubrousků
Vážení spoluobčané,

a dalších zmiňovaných věcí do
splaškové kanalizace a zároveň vám děkuji za odpovědný
přístup k této skutečnosti.
Po kanalizaci se podařilo
upravit prostor před poštou,
v plánu na příští rok je oprava
místní komunikace v uličce za
poštou.
Ke konci listopadu byla podána žádost na ministerstvo
zemědělství o dotaci na opravu rybníka na návsi, jednalo by
se o úpravu břehů a celkového
vzhledu celé nádrže. Pokud
nám bude dotace přidělena,
akce by se uskutečnila v průběhu příštího roku. Dalším záměrem obecního zastupitelstva
je odkup pozemku na stavbu
šesti rodinných domků v lokalitě za kulturním domem směrem k Jasenici. Geometrickým
plánem byly parcely rozděleny
na 1120 m. Časový horizont
s projektem na inženýrské sítě
je jaro příštího roku.
Toto vydání zpravodaje se
k vám dostává v době svátků
vánočních, dovolím si tedy popřát vám všem jménem svým
i jménem celého zastupitelstva
obce příjemné prožití svátečních dnů strávených v kruhu
svých nejbližších. Do nového
roku pak vše nejlepší, pevné zdraví a spoustu osobních
i pracovních úspěchů.
Starosta

SDH ČIKOV
Letošní rok byl pro náš sbor stva a poděkoval všem členům
mimořádný především kvůli
za vykonanou práci. Historii
hasičstva a sboru připomněl
výročí 120. let založení.
Ondřej Lukeš. Po minutě ticha
k uctění památky zemřelých
Oslavy jsme připravovali již od členů, okrskový starosta Josef
začátku roku, bylo třeba připra- Borůvka předal vyznamenání
vit požární zbrojnici i její okolí, zasloužilým členům za práci
techniku, ale třeba i zajistit ve sboru. Udělovaly se čestná
šest nových uniforem pro čle- uznání a záslužné medaile. Zany sboru, pamětní desku a dal- vršením oficiálního programu
ší. Přípravám oslav předcházel bylo
maškarní ples, který jsme připravili na 9. března. Letos bylo odhalení pamětní desky
zpestřením plesu vystoupení
místních borců-parašutistů. k 120. výročí založení sboru,
V roce 2017 budeme maškarní které provedli nejstarší členoples pořádat v sobotu 5. břez- vé sboru František Komínek
na a o zpestření bude opět po- a Karel Pokorný. To se již začal
staráno. Dále jsme pomohli při řadit průvod v čele s praporečorganizaci dětského karnevalu níky, dále pokračoval zástup
a zajistili jsme občerstvení na zúčastněných hasičských sbopálení čarodějnic na hřišti na rů v současných i dobových
následovaný
konci dubna. Pak již přišel kvě- stejnokrojích
kolonou vozidel hasičských
ten a závěrečné přípravy.
sborů z okolí. Do kroku hrála
V sobotu 21. května nadešel dechová hudba Doubravěnka.
hlavní den oslav. Ve zbrojnici si Na návsi u památníku obětem
mohli návštěvníci prohlédnout obou světových válek proběobsáhlou výstavu historických hl pietní akt položení věnce
i novodobých fotografií a řadu k uctění památky padlých. Po
vítězných trofejí. K vidění byl státní hymně se vydal hasičopis stanov z 15. března 1896. ský průvod obcí do sportovníOslavy započaly hodinu po ho areálu, kde se uskutečnila
obědě slavnostním nástupem soutěž hasičských sborů v pozúčastněných sborů v areálu žárním útoku. Pro návštěvníky
hasičské zbrojnice. Zahájení byla připravena výstava souse ujal starosta naší obce pan časné i historické techniky, záJan Požár a přivítal hosty a to bavné atrakce pro děti. Ukázku
starostu okrsku Jinošov Josefa historického hašení předvedl
Borůvku, velitele okrsku Ludví- SDH Osová Bítýška s koňskou
ka Rouše a Čikovského rodáka stříkačkou R. A. Smekal a SDH
mjr. Petra Krátkého z HZS Tře- Nová Ves s automobilovou stříbíč. Ve svém projevu vyzdvih- kačkou Isotta Frachini. Celé
nul úspěchy soutěžního druž- oslavy doprovázelo nádher-

né, téměř letní počasí a velká
návštěva místních občanů. Po
ukončení soutěže následovala
volná zábava. Nabízené bohaté občerstvení spolu s dechovou hudbou k poslechu dotvářelo slavnostní atmosféru dne.
Tuto akci finančně podpořil
Kraj Vysočina, skupina ČEZ a.s.
a obec Čikov.
Další akcí v letošním roce byly
závody O pohár starosty obce
zařazené do seriálu Žďárské
ligy, kterou naši hasiči úspěšně
běhají. Uspořádali jsme je čtrnáct dní po výročí na začátku
června a vyšlo nám jak počasí,
tak závody po sportovní stránce (víc v příspěvku Ondry Lukeše). Závody podpořilo mnoho sponzorů, nejvíce Labara
a PBS Velká Bíteš. Velmi si podpory vážíme. Hned za měsíc
nás čekala příprava čikovské
pouti. Uspořádali jsme opět
páteční posezení u kulturního
domu, kde se opékalo prase,
v sobotu proběhl tradiční pouťový fotbal Ženatí x Svobodní
a v neděli po mši prošel obcí
krojovaný průvod stárků. Pouť
završila nedělní pouťová zábava v kulturním domě s kapelou
Doubravěnka.
V říjnu jsme se organizačně
podíleli na akci Ochutnávka
vín s cimbálovou muzikou, kterou obec pořádala již po třetí.
Letos byla vína z Víno Sýkora
z Čejkovic, k poslechu i tanci
hrála Starobřeclavská cimbálová muzika. Návštěvnost byla
3

letos vyšší než loni, přišlo cca
80 degustátorů z Čikova i okolí.
Poslední kulturní akcí bylo
rozsvícení vánočního stromečku a mikulášská nadílka, kterou jsme pomohli připravit na
sobotu 3. prosince. Mimo výše
uvedené akce členové sboru
odpracovali mnoho brigádnických hodin při úpravě nového dětského hřiště u prodejny potravin, při sběru železa
a elektrošrotu, údržbě požární
zbrojnice i sportovního hřiště
na „vejhoně“.
Dnes má sbor 32 členů. Jednotka je zařazena do kategorie
JPO V. k dispozici má dopravní
automobil na podvozku Avia
31. Dále pak stříkačku PS 12.
Soutěžní družstvo má dopravní automobil Citroën Jumper
a závodní PS 12. V příštím roce
by měl sbor dostat nový automobil, dotační záměr na kraji
již byl schválen.
Za celý sbor bych chtěl poděkovat všem z řad občanů, kteří
nám jakkoli pomáhají, členům
sboru za jejich obětavou dobrovolnou práci a všem popřát
klidné Vánoce a vše nejlepší do
nového roku.

mi rádi, ale začátek byl neče- nebudeme jezdit Jihlavskou
kaně složitý a čekala nás nová open ligu, která se kryla snad
zkouška.
v šesti závodech s naší mateřskou Žďárskou ligou. Dohodli
Vše začalo v Kamenné, kam jsme se tedy, že budeme jezdit
jsme jezdili na zimní přípravu Velkou cenu Blanenska.
a ti nejpoctivější z nás absolvoV květnu nám Patrik oznámil,
Petr Ležovič, hospodář vali přes dvacet velmi těžkých
tréninků, kde nás trénoval Ja- že v týmu končí a nastaly nečekub Procházka, kterému tímto kané komplikace.
moc děkuji.

ZHODNOCENÍ SEZONY

kdo ho nahradí?

Během zimy se vytvořil kalenNa uplynulou sezonu 2016 dář pro tuto sezonu a bylo bo- Naštěstí se mi podařilo domlubudeme určitě vzpomínat vel- hužel jasné, že po dvou letech vit Michala Rouše z Kamenné
4

SDH ČIKOV
Kdo by to byl řekl, před těmi
a Tomáše Vody ze Lhotek velkém stylu, protože posledSport, že nám pomohou. Tím- ní kolo jsme vyhráli a zároveň 10. lety, když jsme začínali
pobíhat na hřišti v teplákách,
to jim moc děkuji, protože spo- jsme vytvořili rekord tratě.
Na Žďárské lize jsme finišova- s konopnými hadicemi a PS
lupráce to byla špičková.
li ve Stanovištích, kde se nám 12, že se z nás stane tým, který
Začátek sezony se nám moc moc nedařilo. Šlo o hodně bude patřit mezi ty nejlepší
nezdařil. Řekl bych, že jsme a také jsme vedli pouze o 3 na celé Vysočině, a který je
se odrazili až po domácích body před Krokočínem, který teď téměř pokaždé označozávodech u nás v Čikově, kde byl čtvrtý. Útok jsme zvládli ván jako favorit soutěže. Stojí
jsme potřetí za sebou skončili skvěle – 17,17 a čekali jsme, za tím spousta práce, skvělá
na bedně. Poté nastala kraso- jak odpoví Krokočín. Ovšem parta lidí v týmu a kolem nás.
jízda… kam jsme dojeli, tam stalo se to, s čím nikdo moc ne- Díky všem!
jsme brali velké body, většinou počítal, kluci svůj pokus nedokončili a my tak slavili celkové
Tým se sice obměňuje, ale
stupně vítězů.
3. místo na Žďárské lize.
kostra týmu je pořád stejná
a já doufám, že vše vyjde a příZávěr sezony byl hektický. Na
Podařilo se nám něco, co se ští rok pojedeme Extraligu ČesBlanensku jsme nečekaně bojovali o titul proti Žernovníku, nepodařilo jen tak někomu, ké republiky, kde se budeme
na Žďársku jsme drželi 3. místo rozhodně ne na celé Vysočině. snažit proslavit Čikov, jak jen
před Krokočínem. Čekaly nás Díky titulu na Velké ceně Bla- nejvíc to půjde.
tři nejdůležitější závody v sezo- nenska, jsme obsadili stupně
Za sportovní tým SDH Čikov
ně, jeden z nich asi nejdůleži- vítězů již na třech ligách – ŽL,
Ondřej Lukeš
tější v naší kariéře. Ten nejdů- JOL a VCB. Za zmínku stojí výležitější, kde jsme odrazili útok hra na prvním kole Znojemské
Žernovníku, byl v Lysicích, kde ligy v Maršovicích, čímž jsme
kluci nasadili laťku opravdu vy- dosáhli na 5 výher v 5 jiných lisoko. Celé závody vedli časem gách – ŽL, JOL, VCB, TRL, ZNL.
16,65 a my je museli napodoCelkem jsme odjeli 29 soubit. Skvělým útokem za 16,70
jsme ukázali, že už něco také těží, z toho 6x vyhráli, 4x jsme
umíme a že nás něco jen tak byli druzí, 6x obsadili třetí
nepoloží a do posledního kola místo a 6x místo čtvrté a to
jsme šli s 3. bodovým násko- v této sestavě:
kem. To se konalo v Sudicích.
Žernovník šel opět před námi
stroj
Jaromír Hladký
a my byli
narážka
Zbyněk Křepela
Petr Musil
nervózní jako nikdy!
koš
Michal Komínek
Naštěstí oni ten tlak neustáli,
béčka
Miroslav Horký
v útoku udělali snad 3 chyby
rozdělovač
David Komínek
a výsledkem bylo eNko, což
proudaři
Ondřej Lukeš
z nás automaticky udělalo víMichal Rouš
těze Velké ceny Blanenska.
Tomáš Voda
Nicméně ligu jsme zakončili ve
5

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Myslivecký spolek na jaře sázel pro obec v Šébech paseku,
kde silný vítr zapříčinil vyvrácení několika smrků téměř až
k potoku. Také se pokoušíme
o založení remízku v Šébech
nad včelínem.
Zakoupili jsme denní bažantí
kuřata, která jsme dali pod zapůjčené kvočny. Postupně se
podařilo odchovat ze 40 kuřat
36 bažantů, které můžeme po-

tkat v okolí objektů JZD jako řepky olejné sousedící přímo
každý rok. Tímto děkuji těm, s lesním porostem. V K. Ú. Čikov
kteří nám zapůjčili kvočny.
jsou škody od divokých prasat
relativně malé díky tomu, že
Ve spolupráci s honebním sousedé intenzivně přikrmují
společenstvem plánujeme výši a tím jsou velké počty prasat
odstřelu srnčí zvěře. Odstřel staženy u nich.
mírně klesá, jednak ohledně
nemocí této zvěře, ale také
Také jsme zakoupili 15 kusů
zvyšujícím se stavem divokých divokých králíků a vysadili
prasat, kterým svědčí narůs- jsme je v místě, kde byl posledtající plochy kukuřice (urče- ní uloven roku 1984. Uvidíme
né pro bioplyn) a také plochy na jaře, s jakým výsledkem
tato zvěř přezimovala.

Myslivecký spolek Čikov Vás zve na
V

I

TRADICNI

MYSLIVECKY PLES
KD
ČIKOV

Hrají

14/1/2017
OD 20.00

Muzikanti
Ladislava
Prudíka + FÁZE

B O H AT Á M Y S L I V E C K Á K U C H Y N Ě

T R A D I Č N Í TO M B O L A
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29. října spolek pořádal hon
v Doubravě s velkým počtem
střelců, ale na výřadu nebyla
žádná zvěř. Probíhají hony na
drobnou. Kolegové ze sousedních spolků vykazují maximálně 1–2 střelené zajíce. Výsledek je tedy žalostný.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům mysliveckého spolku Čikov za odvedenou práci v tomto roce
a všem spoluobčanům pohodu
do roku příštího.
Za MS Čikov
myslivecký hospodář

RECYKLACE
ČISTÁ VYSOČINA
Stejně jako v loňském roce
i v roce 2016 se naše obec zúčastnila akce Čistá Vysočina
(pořádané Krajem Vysočina). O
tom, že se tento projekt dostává do stále širšího povědomí
občanů, svědčí počet účastníků, který byl vyšší než v loňském roce.
Uklízelo se opět prostranství
u silnic ve směrech na Jasenici, Tasov, Naloučany a Holubí Zhoř. Díky tomu, že akce
proběhla už v roce 2015, bylo
odpadků méně, ale i přesto
se za rok nahromadilo značné
množství, někdy velmi rozmanitého, odpadu.
Příští ročník Čisté Vysočiny
proběhne v období

od 10. do 23. dubna 2017
Přesné datum konání akce
v Čikově bude občanům včas
oznámeno. Věříme, že účastníků úklidu bude přibývat, zatímco odpadků bude ubývat.

Uvidíme se v dubnu na Čisté
Vysočině

z odpadů vyrábí nové výrobky.
Recyklace je proces, kterým
z odpadního materiálu vytváříČeši mohou třídit odpad už me nové materiály a následně
do více než 272. tisíc barev- nové výrobky.
ných kontejnerů. S naprostou
samozřejmostí to dělají už bezV současnosti je to jediný remála ¾ obyvatel v ČR. Díky je- lativně zvládnutý proces, jak
jich zodpovědnosti se tak roč- získat z odpadu zpět některé
ně vytřídí přibližně půl milionu suroviny a materiály a zabránit
tun odpadu. V roce 2015 lidé tomu, aby se látky z těchto odv obcích a městech vytřídili padů dostávaly do vody, půdy
přes 565 tisíc tun papíru, skla, nebo ovzduší. Aby však byla
plastů, nápojových kartonů recyklace proveditelná a měla
a kovů. Zdánlivě nepotřebným smysl, musí jí předcházet tříděodpadům tak díky třídění dali ní odpadů.
druhou šanci. V barevných
kontejnerech, sběrných dvo- Recyklujeme tyto materiály:
rech nebo výkupnách totiž ces• Papír
ta vytříděného odpadu nekon• Plast
čí, ale naopak začíná.
• Sklo
• Textil
Zdroj: EKO-KOM)
• Bioodpad
• Nápojové kartony
V Třebíči se díky vám a vaše• Stavební odpad
mu aktivnímu třídění vytřídilo
• Elektrozařízení
v roce 2015 celkem 676 tun papíru, 406 tun plastů a 413 tun
skla. Občané mají možnost třídit odpady pomocí barevných
kontejnerů nebo také sběrCo se vyrábí z vytříděného
ných dvorů.

RECYKLACE

odpadu?

Na začátku tohoto koloběhu
je vždy zapojení obyvatel do
systému třídění odpadů. Třídění odpadů je separace jednotlivých druhů komunálních
odpadů do barevných kontejnerů. Z barevných kontejnerů
materiál putuje na třídící linku, kde je ručně roztříděn na
jednotlivé komodity. Vyčištěný
materiál se pak slisuje do balíků a putuje do továren, kde se

Z plastových lahví se vyrábí
další plastové láhve. Z PET lahví jde také vyrobit oblečení,
textilie, interiéry aut a zátěžové koberce. Z dalšího plastového materiálu se vyrábí stavební
materiál nebo také střešní tašky, plotové laťky a také lavičky
i kompostéry. Tepelná energie
při spalování plastů se také
využívá například pro výrobu
7

cementu. Z papíru se vyrábí recyklovaný papír, sešity, noviny,
toaletní papír, kapesníky, obaly na vajíčka, misky na ovoce,
lepenka, izolační výplň apod.
Skleněné střepy se recyklují
na výrobu dalších skleněných
láhví, skleněných dekorací, pěnového skla nebo skelné vaty.
Nápojové kartony se lisují do
desek a staví se z nich domy.
Při oddělení jednotlivých materiálů se vyrábí papírové kapesníky, bloky, popisovače,
propisky a další užitečné před-

tová folie nepropouští vodu
ani mikroorganizmy, hliníková folie pak chrání obsah před
světlem.

CO patří dO ŽlUtéhO KONtEjNErU Na plast:
nápojové kartony od mléka,
ovocných a zeleninových šťáv,
vína, a to jakýchkoli velikostí,
barev a tvarů.

měty.

mýty a faKta O NápOjOVém
KartONU:

NÁPOJOVÝ KARTON

Mýtus – Nápojové kartony se
vždy třídí do zvláštních kontejnerů
Skutečnost – V Třebíči se nápojové kartony třídí do žlutých
kontejnerů společně s plasty.
Na třídící lince se nápojové
kartony ručně vytřídí

rECyKlaCE NápOjOVéhO KartONU
Nápojový karton je možné
recyklovat dvěma způsoby.
První z nich spočívá v oddělení
jednotlivých složek – použitý
papír v nich je velmi kvalitní,
zpracovatelé proto o něj mají
velký zájem. Využít lze při výrobě nejrůznějších předmětů
také plastovou a hliníkovou
součást obalů. Druhým způsobem je rozemletí vytříděných
nápojových kartonů na malé
kousky, které se rozprostřou
na vyhřívanou desku a slisují
se. Deska se lisuje při teplotě
200 °C. Při tak vysoké teplotě
se veškeré složky nápojového kartonu roztaví a propojí
k sobě. Desky se následně využívají při stavbě domů, bytů
nebo jako izolace. Domy potom mají výborné tepelněizolační vlastnosti.

Obal nápojový karton se začal
používat poprvé v roce 1952 ve
Švédsku a již o deset let později
se objevila varianta s hliníkem.
Nejčastěji se využívají pro balení mléka, ovocných a zeleninových šťáv, vína a dalších potravin, vždy pouze bez zbytků
Mýtus – Nápojové kartony se
tekutin.
nedají recyklovat
Sklo je čirý, pevný a křehký
Obvykle se skládá ze tří růz- Skutečnost – Nápojové kartony
se
recyklují
a
dají
se
z
nich
materiál, který je zároveň velných materiálů: papírového
vyrobit
nové
výrobky,
napřími odolný.
kartonu, plastové (polyethyklad
propisky,
papírové
kapeslenové) folie a hliníkové folie
První zmínky o něm pocháv několika vrstvách. Tyto obaly níky, popisovače, stavební desky,
balicí
papír,
atd.
zejí
z Egypta v období 3 000 let
jsou pro spotřebitele výhodné
před naším letopočtem, kdy se
z mnoha důvodů – jsou lehké,
dobře skladovatelné, do uza- Mýtus – Nápojové kartony ne- používalo pro výrobu a zdobevřeného obalu nemá přístup musíme před vyhozením sešla- ní šperků a až později se začalo
využívat v dalších oblastech.
vzduch, ani světlo a díky tomu pávat
po celou dobu uchovávají Skutečnost – Nápojové kartoV České republice má sklář100% kvalitu obsahu. Karton ny sešlápněte, zaberou méně
ství tradici již od 11. století
dá obalu pevnost a tvar, plas- místa a svoz je efektivnější.

SKLO
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recyklace

a hlavního rozmachu se mu
dostalo za éry císaře Rudolfa
II. Navzdory špatným ekonomickým podmínkám v tomto
odvětví má české sklářství ve
světě stále velmi dobré jméno.
Sklo je z hlediska třídění nejvýhodnější druhotnou surovinou s vysokými ekologickými
i energetickými přínosy. Dá se
totiž recyklovat a znovu použít
opakovaně bez ztráty kvality.
Recyklací skla šetříme přírod-

ní zdroje, jako jsou písek, dolomit, vápenec a živec. V průměru česká domácnost vytřídí
26,7 kg skla ročně a stále je co
zlepšovat.
Dle analýzy, kterou si provádí společnost ESKO-T, s.r.o na
skládce komunálních odpadů
v Petrůvkách, je ve směsném
komunálním odpadu v regionu Třebíč více než 20% podíl
odpadů, který by bylo možné
vytřídit a recyklovat.

CO patří dO zElENéhO KONtEjNErU Na sKlO:
barevné sklo, lahve od nápojů,
skleněné nádoby od potravin,
tabulové sklo

Do kontejneru nepatří: porcelán, keramika, zrcadla, autosklo, varné sklo
9

recyklace
bez příměsí. Technologicky je
proces recyklace skla jednoduchý a hlavním nebezpečím
co patří do bílého kontejne- pro výrobu skla jsou příměsi
ru na sklo:
a nečistoty ve střepech, zejména porcelán, keramika či sklolahve od nápojů, skleněné ná- keramika. Tyto materiály se
doby od kávy, zavařenin, keču- nedají roztavit, rozpouštějí se
pů, skleničky
pomalu a zůstávají ve sklovině
ve formě neprotavenin a negativně ovlivňují pevnost lahví.

Mýty a fakta o skleněném
odpadu
Mýtus – Zrcadlo patří do zeleného a bílého kontejneru.
Skutečnost – Zrcadlo je sklo,
které obsahuje pokovenou
vrstvu, proto jej vhazujeme do
směsného komunálního odpadu.
Mýtus – Ze sklenice před vytříděním musíme sundat etiketu
a vymýt.
Skutečnost – Ze sklenic nemusíme odstraňovat etiketu, ani
je vymývat.
Mýtus – Do kontejneru na sklo
patří keramika a porcelán, protože mají podobné vlastnosti
jako sklo.
Skutečnost – Keramika a porcelán patří do směsného komunálního odpadu.

Recyklace skla:
Sklo jde prakticky recyklovat
do nekonečna za předpokladu, že se jedná o čistý materiál
10

matizovanou linkou, kde se
sklo rozdrtí na střepy, které se
dále čistí. K tomu slouží souprava vibračních roštů se vzduchovými tryskami pro odstranění papírových a plastových
etiket. Kovové částice se odstraní pomocí magnetických
separátorů. Sklo se rozdrtí na
písek a taví se v pecích při teplotě nad 1100 °C, kde z taveniny následovně vznikají nové
Sklo se nejdříve dotřiďuje výrobky, jako jsou lahve, skleručně a potom prochází auto- něné dekorace, vázy a další.

MÍSTNÍ AKCE

SRAZ DŮCHODCŮ
Po třech letech opět přišla
řada na Čikovské zastupitelstvo a tak se v sobotu 5. listopadu sešli v obci Čikov důchod-

ci z Čikova, Tasova a Jasenice.
Účast byla podobná jako v minulých letech. Návštěvníky přivítal starosta obce Jan Požár
a k poslechu i tanci zahráli
Muzikanti Ladislava Prudíka.
Příjemné odpoledne zpestřilo

i vystoupení břišních tanečnic
z Náměště nad Oslavou pod
vedením Šárky Koštuříkové.
Přátelská atmosféra provázela
celé setkání a poslední účastníci se rozcházeli až v pozdních
večerních hodinách.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
DĚTSKÝ KARNEVAL

11

LYŽOVÁNÍ
Tak jako v minulých letech,
byl i v letošním roce pro příTermín: 4. 2. 2017
znivce sjezdového lyžování
připraven jednodenní zájezd,
Ceny:
Dospělý
1 350 Kč
tentokrát na Slovensko do NízJunior (r. 98–01)
1 200 Kč
kých Tater. Zájezd se uskutečDítě (r. 02–12)
980 Kč
nil ve spolupráci s CK Uchytil
a byl opět slušně obsazen občany z Čikova i okolních obcí.
Odjezdy:
Čikov
2.40 hod
Lyžařské středisko na Chopoku
Tasov
2.50 hod
nabízelo mimo jiné kabinovou
Pyšel, Budišov, Rudíkov, Třebíč
3.40 hod
lanovku a množství tratí srovnatelné s Rakouskými středisky. Bohužel kvalita tratí byla Přihlásit se lze na mailu agentura@uchytil.cz (do předmětu
výrazně horší. Z tohoto dů- uvést termín 4. 2.) nebo na telefonu 603 992 971 (Jan Uchytil)
vodu jsme se rozhodli zavítat
v příštím roce opět do Rakouska, konkrétně na Hochkar.
Zájezd bude zcela v režiji CK
Uchytil.
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EKONOMIKA
Jedná se o 6 parcel, každá nici (za ochranným pásmem).
o výměře 1 120 m2. Parcely Bližší informace na obecním
jsou v souladu s územním plá- úřadě.
Obec Čikov nabízí k odkupu nem situovány na okraji obce,
pozemky pro výstavbu rodin- vedle kulturního domu, po levé
ných domů.
straně silnice směrem k Jase-

PRODEJ PARCEL
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Chtěla bych Vás seznámit s hospodařením obce za letošní rok.
K dnešnímu dni je zůstatek na bankovním účtu u KB 338 637,00 Kč.
Další účet má obec u ČNB a zůstatek k dnešnímu dni je 257 043,00 Kč
Nesplacený úvěr obce na kanalizaci je 1 995 834,00 Kč

Příjmy:
V letošním roce jsme dostali dotace na:
• správu obce, pro letošní rok jsme dostali 54 400,00 Kč
• program obnovy venkova na opravu prostranství u pošty 110 000,00 Kč
• oslavu SDH 15 790,00 Kč
• dětské hřiště 124 235,00 Kč
• volby 13 000,00 Kč
• obecně prospěšné práce od úřadu práce 90 328,00 Kč
Na daních z finančního úřadu jsme dostali 2 304 400,00 Kč
Za dřevo v letošním roce jsme utržili 117 400,00 Kč.
Za pronájmy dostaneme za rok 75 000,00 Kč, nejvyšší částka je za pronájem plynárenského zařízení tj. 45 000,00 Kč
Za odvoz domovního odpadu jsme vybrali celkem 85 000,00 Kč

Výdaje:
•	Do lesního hospodářství jsme investovali 95 500,00 Kč
•	Za opravu prostoru u pošty jsme dali 405 000,00 Kč.
•	Za pitnou vodu jsme obci Jesenice zaplatili 123 000,00 Kč
•	Za odvoz domovního odpadu 93 121,00 Kč
•	Za dětské hřiště 177 000,00 Kč
• Celkové náklady na budovy (KD, hospoda, prodejna) byly 194 000,00 Kč (tj hlavně energie)
• Péče o vzhled obce (údržba, sečení, úklid sněhu, nákup sekačky) 314 000,00 Kč
• Na veřejné osvětlení 23 000,00 Kč
• Na požární ochranu jsme vynaložili 109 500,00 Kč
• Celkové náklady na zastupitelstvo 390 000,00 Kč
• Na činnost místní správy 392 000,00 Kč
• Na volby 13 000,00 Kč
Toto je malý přehled hospodaření obce za rok 2016, ale není přesný, jelikož ještě zbývá zaúčtovat
měsíc prosinec.
Celkové a přesné údaje za rok 2016 si můžete přečíst po zveřejnění na webových stránkách v závěrečném účtu za rok 2016, kde je také zveřejněn veškerý majetek obce. http://www.cikov.eu/
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EKONOMIKA
informace obecního úřadu
Úřední hodiny: pondělí 16.00–18.00 hodin
Poplatky na rok 2017:
za vodu:
za psa:
za odpady:
		

32 Kč za m2
100 Kč za rok – osvobozeni od poplatku jsou psi do 1 roku
450 Kč na osobu a rok
250 Kč na třetí dítě a občana bydlícího přes týden mimo obec za rok

Tyto poplatky budou vybírány v únoru po zveřejnění.

Marie Gruberová

Evidence obyvatel
V naší vesnici k dnešnímu dni žije 204 obyvatel.
Přistěhovali se: Lenka Pažourková, Anna Šabacká, Martin Březina
Po dlouhé době se v naší obci narodili: Josef Staněk, Věra Gothardová, Adam Dominik Nedoma,
Lukáš Barták, Sára Březinová
Vítám tě na svět, děťátko malé,
Tátova pýcho a mámino štěstí,
Děťátko sladké, živote nový,
Kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Odstěhovali se: Luboš Čapka, Ondřej Lukeš
Zemřel: pan Josef Tůma a paní Jarmila Hortová

Všechno má začátky, všechno má konce,
kreslené pohádky, pohřební zvonce.
Mezi tím život pomalu plynoucí
a je nám líto, že vše je už na konci.
Čest jejich památce.

Jubilea v roce 2016:
60
Palátová Radomila

70
Kočí František
Klíma Miroslav
Klíma Jan

80
Pokorná Ludmila
Krátká Marie
Sladký Karel

90
Havlátová Ludmila

75
Svobodová Jarmila
Teplý Bohumil

Ať radostné poselství Vánoc
naplní naše srdce a potrvá po celý rok.

Hodně štěstí, hodně zdraví,
když je co, tak ať se slaví.
Vše nejlepší.

KŘÍŽOVKA DOPLŇUJTE NÁZVY FILMŮ
1
2
3
4
5
6
7
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9
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

Jeď do Pelhřimova a prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
2 To zas bude v álejích nablito.
3 Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
4 Padouch nebo hrdina, my jsme jedna
rodina.
5 Cassanova vylezl z kanafasu.
6 Prosím tě, nedejchej na mě. Táhne
z tebe pivo a smrděj ti nohy, jdi si je
umejt, dobytku jeden! To je život!
7 Rodiče, kteří mají zájem vidět Idiota,
nechť se dostaví do ředitelny.
8 Já znám široko daleko všechny krávy,
ale vás jsem tady ještě neviděl.
9 Co to je za muziku? To je státní hymna,
ty vole.
10 Nová doba, host vyhazuje vrchního!
11 Neživíš, tak nepřepínej!
12 Zavřete oči, odcházím.

13 Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje
pivo?
14 Hliník se vodstěhoval do Humpolce.
15 Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co
jsem slíbil.
16 Nudíte se? Kupte si medvídka mývala.
17 Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce
zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.
18 Něboj sa, hlavně nikam něuběgaj, my
si tě najdem… Zdravstvuj! Konec hlášení v ruském jazyce.
19 „Já sem tajtrlík? Ty seš trajrlík! Za prvé
nevím, co to je, za druhé mě to uráží!!!“
20 On se tam stejně dívá. No nedivte se,
dyť mu hoří barák...
21 Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si
u mě mrtvej muž.
22 Maňas,... Vy hovado!

23 Repráky here, dráty here, kazeťák 		
here…
24 Ráno ho našli na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něho pouštěli
racci.
25 Pojedeme zkratkou, je to sice delší, ale
zato horší cesta.
26 Sestra Vás odvede do pokoje. „ Jé, vy
jste moje sestra? Tak to je váš tatínek
taky netopýr.“
27 Panebože, co to tu děláte? „ Trochu
zbytečná otázka, když jsi vševědoucí,
ne? A neber svoje jméno nadarmo!“
28 Čo bolo, to bolo, v pätnáctém století
jsem též nebyl majorom a terazky hej!
29 Není to náhodou práce? „A co jinýho by
to bylo? „ Tak to já bohužel nesmím.
30 To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.

