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nadešel nám čas krátkých dnů
a dlouhých nocí, zimy a plískanic,
čas přípravy a těšení se na nejkrásnější svátky v roce, příprav na
loučení se starým rokem a přivítání
se s rokem novým. V tomto čase
k Vám přichází jako každoročně
zpravodaj, ve kterém Vás obecní
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zastupitelstvo a ostatní organizace
informují o dění v naší obci od počátku roku.
Jednou z priorit obecního zastupitelstva je snaha udržet mladé lidi
a přilákat nové obyvatele do obce.
Za tímto účelem se podařilo odkoupit v jarních měsících šest stavebních parcel za kulturním domem

směrem k Jasenici. K dnešnímu dni
má již pět parcel nového majitele,
poslední bude prodána začátkem
příštího roku. Je hotová projektová
dokumentace na inženýrské sítě
pro územní rozhodnutí a do jarních
měsíců bude hotové stavební povolení. S pracemi na položení kanalizace, vody, elektřiny a plynu bychom na etapy chtěli začít během

SDH ČIKOV
příštího roku tak, aby noví majitelé mohli již pracovat na výstavbě
svých rodinných domků.
V květnu se uskutečnila oprava
cesty od pošty směrem k bytovkám. Na tuto akci se podařilo získat
dotaci od kraje Vysočina a kolaudace proběhla 28. listopadu. Nikomu
z občanů určitě neunikl zvýšený pohyb nákladních aut přes naši obec.
S firmou COLAS CZ, která provádí
rekonstrukci dálničního úseku Velké Meziříčí – Lhotka, byla uzavřena
smlouva o pronájmu pozemku na
„výhoně“ za účelem ukládání přebytečné zeminy při opravě dálnice.
Tato celá lokalita byla v roce 1969
vytěžena až na skálu při výstavbě
dálnice Velká Bíteš – Devět křížů.
Několik pokusů o osázení části tohoto území skončilo pokaždé
neúspěchem. Proto jsme uvítali
možnost návratu zeminy a uvedení
lokality do původního stavu. S firmou COLAS jsme spolupracovali
na projektu celkové rekultivaci celého prostoru, kde bylo řešeno jak
osetí, tak vysázení dřevin. Bohužel
úřad životního prostředí kraje Vysočina a inspekce životního prostředí
Havlíčkův Brod jsou jiného názoru
na tuto v minulosti vytěženou krajinu. Do uzávěrky zpravodaje tak
stále není jasné, zda bude plocha
upravena podle projektu, nebo zemina odvezena.
Ministerstvo zemědělství, odbor
vody v krajině a odstraňování povodňových škod nám na žádost
přidělilo dotaci na akci „rekonstrukce návesní vodní nádrže“.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci břehových opevnění
nádrže (drátokamenná dlažba, kamenná rovnanina a drátokamenné
konstrukce), opevnění návodního
líce hráze a opravu spodní výpusti
včetně výměny vtokového potrubí.
Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě. Finanční náklad na stavbu činí
2 226 553 Kč včetně DPH. Dotace
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od MZ činí 80 %. Nádrž byla vypuštěna, pokud počasí dovolí, práce
budou probíhat i v zimních měsících. Předpokládaný termín dokončení, 30. června 2018.
Po dvouletém úsilí se podařilo
do obce získat nový devítimístný
dopravní automobil značky Ford
s přestavbou pro jednotku SDH.
Vozidlo bude sloužit jak jednotce
hasičů, tak k přepravě nebo k zásobování obyvatel v případě živelných pohrom a nepředvídatelných
situací.
Automobil, jehož cena je 908 232
Kč, byl pořízen z dotace Ministerstva vnitra 450 000 Kč a Kraje Vysočina 300 000 Kč, zbylou částkou
se podílí obec. Touto cestou bych
chtěl poděkovat těm členům našeho SDH, kteří se věnují požárnímu
sportu a svými výsledky dělají dobré jméno naší obci, rovněž děkuji
všem aktivním členům za jejich práci ve sboru.
V současné době obec zpracovává projekt na rekonstrukci chodníku po levé straně návsi směrem
k Tasovu. Stavební povolení bychom chtěli stihnout do jarních měsíců a v případě dostatku finančních prostředků, chodník v příštím
roce nově zbudovat. Skončil první
rok ostrého provozu ČOV, za tuto
dobu bylo vyčištěno 14 620 m3
odpadních vod. Podle pravidelně
odebíraných vzorků firmou Enviro
bez závad. Jsem rád, že většina
občanů pochopila, k čemu je čistička odpadních vod určena, přesto
je na přítokovém česlicovém koši
do čističky nacházeno stále to, co
tam skutečně nepatří. Znepokojující
fakt je ten, že se stále ještě objevují v povrchové kanalizaci fekálie
od chovatelů domácích zvířat, toto
bude řešit v nejbližší době odbor
životního prostředí.
Závěrem mi dovolte, abych
Vám všem popřál jménem členů

zastupitelstva obce a jménem svým
štědré Vánoce, hodně rodinné
pohody a klidu v závěru letošního
roku. Veselého Silvestra a do nového roku 2018 především zdraví,
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

S časem Vánoc se nám také naskytuje příležitost na zhodnocení
činnosti v probíhajícím roce. Po loňském roce, kdy jsme oslavovali 120
let založení našeho sboru, nás sice
podobně náročná událost nečekala, ale opět jsme se významnou
měrou podíleli na životě v naší obci.

Jan Požár, starosta obce

V březnu jsme uspořádali velmi
povedený maškarní ples. Opět se
sešla celá řada originálních masek
a k tanci nám zahrála kapela Margelet. Nechyběla bohatá tombola a na závěr nás svým tanečním
vystoupením překvapily čikovské
ženy. Je to k neuvěření, ale v příštím roce nás čeká již desátý ročník.
Uvidíme, jaké zpestření si pro Vás
dokážeme připravit.
Druhou červnovou sobotu jsme
uspořádali již devátý ročník soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce“. Po osmé byla tato soutěž zařazena do seriálu Žďárské
ligy. Soutěž se nám opět vydařila,
mezi soutěžícími týmy jsme zapsáni jako jedna z nejlepších soutěží
v seriálu. Svědčí o tom i fakt, že naši
soutěž podruhé v řadě vyhrál tým,
který dokázal opanovat i Extraligu
ČR v požárním útoku. Letos to byli kluci
z Oponešic u Moravských Budějovic, loni
borci z Bezděkova
pod Třemšínem.

překvapivě vyrovnané utkaní v tradičním pouťovém fotbálku. V neděli
prošel obcí průvod stárků a vše zakončila večerní zábava.
Na podzim jsme ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem již počtvrté uspořádali košt vína. Tentokrát se ochutnávalo víno z vinařství Červinka. Toto setkání
milovníků dobrého vína je stále oblíbenější a rozhodně v něm hodláme pokračovat.
Všichni máme ještě v živé paměti druhý prosinec, kdy obcí prošel
lampiónový průvod a poté se všichni sešli u kapličky, kde program
pokračoval mikulášskou nadílkou
a rozsvícením vánočního stromečku. Letos se podařilo zhotovit i betlém, který nám, podle mého názoru,
může leckdo závidět.
Velmi aktivní byl opět náš sportovní kolektiv. Na Žďárské lize jsme
se dokázali šestkrát probojovat na
stupně vítězů a jednou dokonce
vyhrát. Celkově jsme i díky třem nedokončeným závodům skončili až
na čtvrtém místě. Letos jsme se zúčastnili i deseti závodů Extraligy ČR.

Zde jsme se přesvědčili, že můžeme bojovat s těmi nejlepšími týmy,
kdy jsme pětkrát dokázali stlačit
čas pod sedmnáct vteřin, a čtyřikrát
jsme skončili na stupních vítězů. Příští sezónu chceme naplno bojovat
v obou ligách.
Po více než ročním snažení se
nám podařilo získat zcela nový dopravní automobil Ford Transit. Nahrazuje tak pro naši činnost již zcela
nevyhovující Avii. Na spolufinancování nového automobilu se podílelo MV ČR, Kraj Vysočina a Obec
Čikov. Z dalších aktivit bych zmínil
sběr železa a elektrošrotu a pomoc
při vyčerpání rybníku na návsi, který
se bude příští rok spravovat.
Dovolte, abych všem popřál krásné prožití konce letošního roku
a vše nejlepší v tom nadcházejícím. Zároveň bych chtěl poděkovat
všem hasičům – i těm, kteří u sboru
nejsou – za jejich pomoc a podporu ve všem našem konání.
Za SDH Čikov
starosta Miroslav Horký

Stejně jako každý
rok jsme organizovali program čikovské
pouti. Letos pouťová neděle vyšla na
16. července. Program poutě je osvědčený – v pátek jsme
se sešli v kulturním
domě, kde se opékalo prase a k poslechu a k tanci hrála
kapela MARKOPOLO. V sobotu sehráli
svobodní s ženatými
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SDH ČIKOV
zhODNOceNÍ
SezONY
Do sezony 2017 jsme šli s jasným
cílem – konečně uspět na Žďárské
lize a změřit síly s nejlepšími týmy
na Extralize ČR, což se nám docela
nečekaně povedlo.
Ač jsme se dlouho drželi v první
trojce v průběžném pořadí ŽL, tak
kvůli špatnému konci sezóny, jsme
v konečném pořadí obsadili až 4.
místo, což je nejhorší umístění za
poslední čtyři sezony.
Ovšem červnová a červencová
forma byla opravdu na úrovni nejlepších týmů v republice.
Hned na druhém kole Extraligy
v Pasohlávkách jsme obsadili 3.
místo za čas 16,73. Další extraligový víkend jsme začali v Babicích
suprovým útokem 16,44 – 2. místo
a Čikov se skloňoval ve všech možných pádech a my drželi senzační
2. místo v průběžném pořadí Extraligy. Gratulace od fanoušků chodily
ze všech stran. Nicméně poté přišla nějaká zranění a forma přišla až
v červenci, kde jsme opět získali 2.
a 3. místo ve Staré Říši (kde jsem
se blýskl nejrychlejším časem dne)
a v Karolíně. Nutno říct, že když jsme
vyjeli na extraligu v „původní sestavě“ – celkem šestkrát, čtyřikrát to

MYSLIVECKÝ SPOLEK
byla bedna. Avšak po této krasojízdě si nás začali všímat i ti, co nám to
tolik nepřáli a podařilo se jim nám
Extraligu znechutit natolik, že jsme
zbytek závodů nedojezdili.

seriál Extraligy ČR s tím, že tým se
bude skládat z deseti členů.

Ve ﬁnále jsme ale ukázali, že na
to máme. Šestkrát jsme se dostali pod 16 sekund, za celou sezonu
dokonce osmkrát, což je z tohoto
hlediska nejúspěšnější sezona.
Na konci sezóny nás pak čekali
dva závody, kde se pravidelně sjíždí špička ČR a SR. První závod byl
October cup ve Velkých Hošticích
(okr. Opava), kde jsme skončili pátí
ze 120 týmů.
A to nejlepší nakonec – Široký
Důl, absolutně největší závod v požárním útoku v ČR a SR, 200 týmů.
Neskutečné 3. místo za čas 14,08,
Mišák na levém terči 13,48 – nejrychlejší čas dne a 3. nejrychlejší
čas v historii tohoto závodu.
Z pohledu konečných umístění
jsme neprožili zrovna nejlepší sezonu, ale časy jsme se posunuli opravdu mezi TOP týmy v ČR a troufám si
říct, že posledními dvěma závody
jsme sezonu v určitém slova smyslu
zachránili.
Na příští sezonu jsme domluveni, že odjedeme tradičně Žďárskou ligu a celý

Obrovskou radost nám určitě
udělalo nové zásahové vozidlo,
které nám značně ulehčí dopravu
na vzdálené závody Extraligy.
Zároveň nás čeká jubilejní 10. ročník o Putovní pohár starosty obce
Čikova, na který se musíme pečlivě
připravit.
Za sportovní tým SDH Čikov
Ondřej Lukeš

přinášelo nemalé problémy, které
jsou v této chvíli už za námi. Na
Moravě se objevil africký mor prasat v okrese Zlín a ke
konci roku aujezského
Myslivecký spolek Čikov Vás zve na
choroba prasat v JižI
V
ních Čechách. Proto
myslivci čelí různým
veterinárním opatřením a nařízením pod
hrozbou sankcí. Náš
myslivecký
spolek
13/1/2018
v letošním roce získal
OD 20.00
školení na prohlížitele
KD
zvěřiny, které je téměř
ČIKOV
povinné.

Myslivecký rok 2017 nebyl jednoduchý. Na okrese Třebíč se měnila kompletní myslivecká rada. To

TRADICNI

MYSLIVECKY PLES

Hrají
Muzikanti
Ladislava

Prudíka
B O H ATÁ M YS 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

Vstupné: 100 Kč + 20 Kč místenka
předprodej vstupenek od 2/1/2018
u Ladislava Musila, Čikov 66

4

Na jaře jsme organizovali
výpomoc
obecním lesům s pálením klestu a výsadbou lesních stromků.
Akci jsme zopakovali
i v listopadu. Naše lesy
zasáhla větší kůrovcová kalamita s následkem téměř neprodejného
kůrovcového

dříví s daleko nižší výkupní cenou
ze stran zpracovatelů kulatinového
dřeva. Aby to nebylo málo, udeřil
ještě silný vítr a spadlo asi 150m3,
které jsme povinni zpracovat do
konce března 2018.
V péči o zvěř provádíme odchov
malého počtu bažantů a staráme
se v naší obůrce o farmový chov
daňků. V zimních měsících přikrmujeme volně žijící zvěř, pro tento
účel máme políčko kukuřice. Odlov
zvěře byl splněn dle schváleného
plánu. Provádí se oprava a stavba nových mysliveckých zařízení
průběžně v celém kalendářním
roce. Letos jediný hon bude dne
9. prosince 2017 v lokalitě Šéby
a Koňhora.
Přeji občanům hodně pohody
v roce 2018.
Hospodář MS Čikov
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MÍSTNÍ AKCE
VÝLOV RYBNÍKU
V ČIKOVĚ

Degustace vín
s cimbálovou
muzikou

Z důvodu plánované rekonstrukce
obecní nádrže provedli v sobotu
18. listopadu rybáři z Náměště nad
Oslavou za pomoci čikovských hasičů výlov rybníka pod hasičkou.
Přihlíželo nemalé množství diváků.

V sobotu 21. 10. se po uzavření volební místnosti otevřel kulturní dům
v Čikově všem příznivcům vína. IV.
ročník ochutnávky vín byl vyprodaný a 100 návštěvníků mělo příležitost degustovat přívlastková vína
z vinařství Červinka z Horních
Věstonic. Ochutnávkou provázel
vnuk zakladatele vinařství pan Lukáš Červinka, který všech 10 vzorků doplnil poutavým výkladem.
Zájemci se mohli dozvědět podrobnosti o pěstování vína, práci na vinici i trendech moderního vinařství.

K poslechu (a v pokročilé fázi večera
i k tanci) hrála cimbálová muzika Krepina. Pořadatelský
tým z řad místních
hasičů připravil pro
všechny
tradiční občerstvení ve
formě výborného
uzeného,
špeku
a různých sýrů,
takže návštěvníci
vydrželi „koštovat“
až do brzkých ranních hodin. I když Vysočina není
vinařským krajem, myslíme, že není
na škodu jednou za rok ochutnat
výsledky práce našich jihomoravských sousedů. Těšíme se na příští

ročník, zkusíme oslovit některého
z vinařů v okolí Znojma.

ZVEME VÁS NA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PRO ČIKOVÁKY

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
V sobotu 2. prosince v Čikově opět
naděloval Mikuláš. Nadílce předcházel lampionový průvod obcí za
zvuku koled z obecního rozhlasu
a rozsvícení vánočního stromečku
letos nově i s „perníkovým“ betlémem. Hasiči připravili svařák, punč
a na místě nasmažili bramboráky.
Nezbyl ani jeden, což svědčí o stále větší oblibě této obecní akce.
Děkujeme za dobrovolné příspěvky a těšíme se na příští rok.
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Hraje: MARGELET
Začátek: 20.00 hodin
Vstupné: 90 Kč

PO

ZIMNÍ STADION VE VELKÉ BÍTEŠI
ČTVRTEK 28. 12. 2017
14.15 – 15.45
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ZE ZAHRANIČÍ
louky a bujnou vegetaci. Bílá pak je
barvou ani ne tak sněhu jako spíše
bílých písečných pláží, na kterých

si Novozélanďané užívají pohody
vánočních svátků, letních prázdnin
a dlouhých dovolených.

Z Čikova na Zéland aneb Vánoce na pláži

A dárky? Ty se stejně jako například v Anglii rozbalují až 25. prosince ráno. Brzy ráno! Slunce vychází
již v šest hodin a všechny zélandské děti jsou tou dobou již vzhůru
a spěchají ke stromečku – většinou
borovičce ozdobené podobně jako
u nás. S dětmi samozřejmě musí
vstát i rodiče. Paradoxně se tedy
díky dvanáctihodinovému časo-

kempováním a provozováním vodních sportů všeho druhu. A také pořádným hodováním. Hoduje se několik dní a vánoční tabule je opravdu
rozmanitá. Mnoho lidí se drží starých anglických tradic a servírují
krocana a švestkový pudink, často
doplněný studenými saláty. Novozélanďané také milují barbeque,
a tak je spousta jídla připravována

A jak slaví Vánoce česká
enkláva na Novém
Zélandu?
venku na grilu, ať už jsou to tradiční
skopové kotlety, hovězí hřbet nebo
sladké brambory kumary a mnoho
dalšího. Někteří lidé, především původní maorská část obyvatelstva,
připravují tradiční maorské hangi.

Představili jste si někdy, jaké by bylo slavit Vánoce v létě? Nebo jinak, strávit vánoční svátky na pláži, u oceánu,
pod oblohou bez mráčku? Že ne? Ani já ne. Tedy alespoň dlouho ne.
Vzpomínky na Vánoce mám neodmyslitelně spojené i s naší krásnou
vesnicí a jejím okolím. Sáňkování
v Šébech, stavění sněhových iglú
a bunkrů v závějích na Vejhoně,
běžkování po zasněžených polích
a lesích až k řece Oslavě a hlavně
urputné hokejové mače na Kačeňáku, kde věk ani dovednosti nehráli
takovou roli, jako touha zúčastnit
se. V mých vzpomínkách jsou naše
čikovské Vánoce vždy bílé, mrazivé
a slunečné zároveň. Co na tom, že
realita byla, (a pravděpodobně je)
odlišná, od toho přece vzpomínky
máme.
Na svých cestách jsem již navštívil víc než dva tucty zemí a desítky
ostrovů na čtyřech kontinentech,
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ale jedna země pro mne hraje
prim.

„Nový Zéland se stal
mým druhým domovem“,
základnou pro přípravu cestovatelských výprav, dějištěm každodenního života a také místem, kde
již pár let trávím vánoční svátky.
Vánoce plné slunce a písku, Vánoce na plážích Pacifického oceánu,
kde slunce vykoukne přes obzor
o dvanáct hodin dříve než nad
Čikovem a vánoční čas tam připadá na období léta, kdy rtuť teploměru leckdy atakuje hranici třiceti
stupňů.
A jak se tedy slaví vánoční svátky
na Novém Zélandu? Ani zmiňované

teploty nezastavili Santa Clause
a jeho sobí spřežení, a tak tu dárky
nosí právě on. Santa je k vidění doslova na každém rohu. Navštěvuje
malá i velká města, účastní se vánočních průvodů a přehlídek stejně tak jako vánočních výprodejů
v nákupních centrech. Leckdy ho
můžete zahlédnout při, pro něj ne
zcela tradičních, disciplínách, jako
je vodní lyžovaní na jezeru, surfovaní v moři, či jak se jen tak prochází
v žabkách po pláži. Barvy Vánoc
jsou na Zélandu podobné jako ty
naše. Červená však víc než červená jablíčka symbolizuje novozélandský vánoční strom Pohutukawa, který rozkvétá červenými květy
v době adventu. Zelená znázorňuje
větvičku borovice stejně jako letní

vyrovnat požitku z chuti jídla připraveného v hangi, delikátně uzeného
a krásně jemného. Mňam! Na žádné vánoční tabuli nechybí tradiční
zélandský dezert – jemné cukroví
pavlova z našlehaných vajec a cukru a ozdobené ovocem a šlehačkou.
Za sebe a mé přátelé mohu říct,
že nezapomínáme na naše krásné
české tradice, snažíme se je však
skloubit s těmi zélandskými. Štědrý
den trávíme z vetší části na pláži,
koupeme se a surfujeme namísto
bruslení a koulovaní. Večer však
zasedneme k tradiční štědrovečerní večeři. Bramborový salát lze
lehce připravit i z místních surovin,
jen tradičního kapra musíme nahradit jinou rybou, nejčastěji lososem
či pstruhem. Následuje rozbalování dárků a hlavně zhlédnutí nějaké
české klasiky. S přehledem rok co
rok vítězí pohádka S čerty nejsou
žerty a po ní Pelíšky. Nesmrtelné
hlášky o větru a Máchalovi či drápech a medvědu kodiakovi tak každý rok ožívají i osmnáct tisíc kilometrů od domova.
Na Novém Zélandu žije velké
množství lidí různých kultur, zvyklostí a náboženství, a tak někteří
lidé vesele slaví Chanuku, Diwali či
Kwanzaa, které jsou také v prosinci. Ať tak či onak, vánoční čas je na
Novém Zélandu pohodový, klidný
a veselý, stejně jako samotní obyvatelé Aotearoa – Nového Zélandu.
Merry Christmas and happy New
year!
Tom Ležovič

vému posunu 25. ráno rozzáří oči
novozélandských dětí ve stejnou
chvíli jako oči českých dětí večer
24. Následný vánoční čas náleží
setkávaní rodin, kamarádů a známých. Je vyplněn výlety do přírody,

Jedná se o velkou jámu vyloženou
rozpálenými kameny. Do ní se vloží
nádoby s vepřovým, kuřecím, kumarou, dýněmi a nádivkou, jáma se
zakryje a jídlo se pomalu vaří pod
zemí. Maoři tvrdí, že se nic nemůže
9

INFO
Sněhový dort Pavlova
Tradiční dezert na Novém Zélandu a v Austrálii.
Recept vznikl ve dvacátých letech na Novém Zélandu, když někdo omylem zamíchal ocet do směsi na sněhové
pusinky a zjistil, že po upečení byl vnitřek pusinky jako marshmallow. Zachutnalo to. A co to ruské jméno a proč
se k dortu hlásí i australané? V třicátých letech projížděla ruská tanečnice Anna Pavlovová při svém turné Austrálií. A jeden šéfkuchař (použivše novozélandského receptu) zdokonalil tento dort a pojmenoval ho po ní. Proto
se i Austrálie hlásí k receptuře jako ke svému „vynálezu“. Existuje mnoho variant receptu na Pavlovu. Tenhle je
přímo od starší novozélanďanky, která dort pekla nesčetněkrát a výborně.
Recept na dort Pavlova
4 bílky
2 šálky cukru krupice
1/8 lžičky soli
2 lžičky octa
1 lžička vanilkové esence
4 lžíce vařící vody
•
•
•
•
•
•
•
•

troubu předehřejeme na 200° Celsia
ohřejeme mísu
všechny suroviny dáme do mísy a elektrickým šlehačem 20 minut šleháme
na pečícím papíru vyznačíme kruh, papír namočíme
papír vložíme na máslem vymazaný plech do trouby
do kruhu navrstvíme našlehanou směs
dáme do předehřáté trouby a troubu vypneme
necháme v troubě do vychladnutí, třeba přes noc

Vychladlý korpus ozdobte dotuha ušlehanou šlehačkou a ovocem. Poprašte moučkovým cukrem. Tradičně se
používá například kiwi a jahody, ale stejně dobrý je rybíz, maliny, borůvky, prostě co vám chutná, či co je zrovna
po ruce. Dobrou chuť!
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RECYKLACE
třÍDĚNÍM Lze
UŠetřIt
Evropská unie ukládá členským zemím zavedení zákazu skládkování
takzvaného využitelného komunálního odpadu nejpozději do roku
2030. Česká legislativa přitvrdila
a zákaz skládkování využitelného
komunálního odpadu bude u nás již
od roku 2024. Pro bližší představu
v České republice je skládkováno
(tedy ukládáno trvale na skládku) 40
až 50 % komunálního odpadu. Odpad z Čikova je skládkován v Petrůvkách, momentálně za 500 Kč za
tunu. Tento poplatek je dán zákonem a do roku 2024 se bude pravděpodobně několikanásobně zvedat. Další částí nákladů na systém
zpracování odpadu jsou náklady na
svoz a to 550 Kč za tunu a jednorázová částka za popelnici 29,57 Kč
za 240l nádobu a 20,87 Kč za 120l

nádobu (bez DPH 15 %).
Tříděný odpad je oproti tomu odvážen zdarma a společnost EKO-KOM,
naopak obci za tříděný odpad platí
(za rok 2017 jsme dostali 7 341 Kč).
Abychom udrželi stávající vyrovnaný stav odpadového hospodářství,
tedy poplatek 450 Kč na osobu,
je nutné do budoucna třídit více
a více. Po roce 2024 se bude komunální odpad pravděpodobně
vozit do spalovny v Brně, takže náklady na svoz jedné tuny budou výrazně vyšší. Vzhledem k jednorázovému poplatku za popelnici je také
vhodné chystat k vývozu pouze
naplněné popelnice. Možná se někomu zdá, že jsou to zanedbatelné
částky a řekne si: „platím poplatky,
tak ať mi to vyvezou“. Zodpovědným chováním v produkci odpadů
však pomáháme nejenom naší obci
ekonomicky, ale také ekologicky celé České Republice, Evropě

a potažmo celé naší planetě. Obec
Čikov je členem Svazku obcí pro
komunální služby, který provozuje společnost ESKO-T, s.r.o. a díky
tomu se daří udržet poplatky za
svoz komunálního odpadu na nízké
úrovni i při vyrovnaném rozpočtu.

které se dají znovu využít – recyklovat a nemusí končit na skládce

Pro zajímavost uvadím výši poplatku v okolních městech:
Brno
Třebíč
Moravské Budějovice
Velké Meziříčí

670 Kč
648 Kč
600 Kč
500 Kč

Možná jste již zaregistrovali nové
šedé kontejnery, které se objevili
v měsíci říjnu na kontejnerových stáních u prodejny potravin i na bytovkách. Tyto světle šedé kontejnery
na sběr kovů byly pořízeny v rámci
projektu „Rozšíření sběru kovových
obalů“. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšířit množství odpadů,

odpadů. Kovy patří mezi cenné
suroviny pro další výrobu, proto
budou dále využívány k recyklaci.
Obaly z
označeny:

kovů

jsou

obvykle

Nádobky od sprejů (i prázdné)
stejně jako obaly od nebezpečných látek lze odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře. Na sběrných
dvorech můžete nadále odevzdávat i ostatní kovové obaly. Kartu, na
základě které můžete bezplatně
odevzdat nejen tyto obaly v kterém
koliv sběrném dvoře společnosti
ESKO-T, si můžete zdarma zapůjčit
na obecním úřadě. Žádáme tímto
občany, kteří si již kartu zapůjčili,
aby po návštěvě sběrného dvora
kartu vrátili na obecní úřad. Obec
má k dispozici pouze omezený počet karet a ty by měly sloužit všem.
Obec za uložení odpadu na sběrném dvoře náklady hradí, v roce
2017 to bylo 3406 Kč.

OBLAStNÍ
chARItA třeBÍČ

Svoz komunálního odpadu proběhne i o svátcích, tedy v pondělí
25. 12. Svoz hnědých kontejnerů
na bioodpad bude v zimních měsících omezen na 1x měsíčně. Nejbližší svoz bude v lednu v pondělí
8. 1. 2018.

Někteří občané Čikova tyto služby dlouhodobě využívají, proto zastupitelstvo obce (podobně jako v
minulých letech) schválilo finanční
příspěvek ve výši 12 000 Kč na zabezpečení těchto služeb pro nadcházející rok. Podobně přispívá většina obcí v regionu, nejvíce město
Třebíč.

Petr Ležovič

Do kontejneru na kov patří:
•
•
•
•

nápojové plechovky
plechovky od potravin
nádobky od kosmetiky
ostatní kovové předměty, např. kovová víčka, nádobí

Oblastní charita Třebíč zaujímá vyjímečné místo na trhu sociálně-zdravotnických a návazných služeb v
našem regionu. Je organizací s 25
letou historií a 240 zaměstnanci.
Pro obyvatele třebíčského okresu
nabízí např. domácí hospic, pečovatelské služby, stacionáře, azylové
domovy, pomoc závislým, atd.

Pokud by někdo z občanů chtěl
využít nabízených služeb nebo
potřeboval v této oblasti pomoci,
může se s důvěrou obrátit na pracovníky na tel.:
568 408 470,
568 821 290
736 529 300
Bližší informace a kontakty najdete
na www.trebic.charita.cz

Do kontejneru na kov nepatří:
• obaly znečištěné chemickými látkami, např. obaly od
barev, benzínů, motorových olejů
• nevyprázdněné kovové obaly
• nádobky od sprejů
• elektrospotřebiče
• baterie
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EKONOMIKA
Informace obecního úřadu

Jubilea v roce 2017
Všem jubilantům jak staré přísloví praví: veselá mysl, půl zdraví.
A jak praví věta jiná: humor nejlepší je medicína.

Úřední hodiny: pondělí 16.00 – 18.00 hodin

60
Hort Lubomír
Gruber Vlastimil

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona číslo
24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2017, schválený závěrečný účet za rok 2016, schválený výhled rozpočtu na roky 2016–2022
– jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.cikov.eu a do jejich listinné podoby je možno
nahlédnout na obecním úřadu na adrese Čikov 68 a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu – pondělí od
16.00 – 18.00 hodin.
Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je
možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.
Poplatky na rok 2018:
za vodu
za psa:
za odpady:

Přejeme Všem pevné zdraví a životní pohodu.

Provozní doba

Evidence obyvatel

Prodejna COOP

V naší vesnici k dnešnímu dni žije 212 obyvatel.
Přistěhovali se: Erika Svobodová, Michal Svoboda, Tomáš Svoboda, Helena Batelková, Radoslav Batelka, Tomáš Batelka, Leona Meszaroš, Matyáš Meszaroš, Jiří Gothard

Skvostem nebes je slunce,
Skvostem domu je dítě.
Čínské přísloví

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
Za život, jaký byl…
Čest jejich památce.
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80
Bártová Marta

Marie Gruberová

Tyto poplatky budou vybírány v únoru po zveřejnění.

Zemřel: paní Emilie Musilová a pan Dušan Zajac

75
Komínková Ludmila
Teplá Marie
Odehnalová Ludmila

Přeji Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novem roce přeje

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.

Narodil se: Tomáš Martinek

70
Nemeškalová Ludmila
Studený Antonín
Klímová Marie
Koleš Vladimír
Šoukalová Jaroslava
Musilová Ludmila
Havlátová Marie
Zajacová Marie
Osobová Božena
Teplá Marie

P. Šajner

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

6.30–10.30
6.30–10.00
6.30–12.00
6.30–10.00
6.30–10.00
7.00–10.00
ZAVŘENO

Pohostinství Ve Škole
15.00–17.00
15.00–17.00
15.00–17.00

Česká Pošta
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

8.00–9.30
8.00–9.30
8.00–9.30
8.00–9.30
8.00–9.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

ZAVŘENO
ZAVŘENO
18.00–21.00
ZAVŘENO
18.00–23.00
18.00–22.00
10.00–12.00

18.00–21-00

Obecní knihovna Čikov
14.00–15.30
14.00–15.30
14.00–15.30
14.00–15.30
14.00–15.30

Pondělí:

16.30–17.30

Obecní úřad Čikov
Pondělí:

16.00–18.00
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