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ZPRAVODAJ
OBCE ČIKOV

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět
posunul před práh nejkrásnějšího
období roku – Vánoc. Většina z nás
má ten čas spojený s představou
krásných chvil strávených v kruhu
rodiny. Opak je pravdou, výsledkem je, že nakupujeme dvakrát

tolik, nazýváme je svátkem klidu
a pokoje, ale většina žen by potvrdila, jak stresující je vyhlídka na
předvánoční úklid a pečení cukroví.
Chtěli bychom být v tyto chvíle se
svými blízkými, ale ve víru shonu na
ně nemáme čas. Snažíme se svým
dětem udělat radost a přitom z těch
Vánoc ztrácíme radost my sami.

Vánoce mají přesně takový smysl,
jaký jim přikládáme. Vánoční svátky
by pro nás měly být příležitostí říct
svým blízkým, jak moc pro nás znamenají a v rámci možností pomáhat
i druhým.

V letošním roce si obce po čtyřech letech volily své zastupitele.
V naší obci pro nezájem občanů
pracovat v zastupitelstvu byla opět
postavena sedmičlenná kandidátka. Přesto bych chtěl jménem zastupitelstva všem občanům, kteří k
volbám přišli, poděkovat za důvěru,
které se nám prostřednictvím vašich hlasů dostalo.
Složení nově zvoleného
zastupitelstva:
starosta
Jan Požár
místostarosta
Petr Ležovič
předseda finančního výboru
Marek Odehnal
- členové
Patrik Vařílek, Martin Březina
předseda kontrolního výboru
Václav Polák
- členové
Jana Vlčková, Marek Odehnal

Co se v tomto roce

nepoDAŘILO

Skládka – původní záměr vrátit
tuto lokalitu do původního stavu
před rokem 1970, kdy byla zemina
vytěžena až na skálu, se nepovedl.
Rozhodnutí ministerstva životního
prostředí – všechna zemina bude
do termínu prodloužení smlouvy o
uložení (31. 3. 2019) odvezena.
Rekonstrukce chodníku na návsi – stavba se posouvá na příští rok
z důvodu naskytnutí se dotace na
realizaci, v současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Inženýrské sítě k nově budovaným rodinným domkům – došlo k
určitým komplikacím při vyřizování
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stavebního povolení, po jeho vydání a výběrovém řízení se podle
počasí započne s prací v jarních
měsících.

Touto cestou bych chtěl poděkovat končícím zastupitelům za
jejich práci pro obec a všem, kteří
se jakoukoliv prací na chodu obce
podíleli.

Co se v tomto roce

Jménem zastupitelstva přeji vám
všem vánoční svátky plné porozumění, spokojenosti a pokoje do
vašich domovů. Přeji vám i úspěšný vstup do nového roku, ať vás po
celé jeho období provází zdraví,
vnitřní síla, smysl pro radost z malých i velkých věcí, ale i rozdávání
lásky lidem blízkým vašemu srdci.

poDAŘILO

Rybník na návsi – 22. 11. proběhla
jeho kolaudace, dochází k jeho napouštění a v příštím roce bude ještě provedena oprava betonového
povrchu na hrázi (nebylo součástí
projektu).
Kulturní dům – v kulturním domě
byla provedena výměna obou
vchodových dveří, dveří do sálu a
předsálí. Akce byla částečně kryta
dotací z Programu obnovy venkova
Kraje Vysočina.
Prodejna potravin – dotace z
Kraje Vysočina nám snížila náklady
na provoz prodejny.

Co nás čeká
V letošním roce jsme podali žádost o zhotovení nového územního plánu, kterým se bude obec řídit další roky. Přivítáme v průběhu
jednání jakékoliv připomínky z řad
občanů.
Projekt na inženýrské sítě – na
plánovanou výstavbu šesti rodinných domků (po pravé straně směrem k Jasenici) bude zadáno vyhotovení projektové dokumentace na
inženýrské sítě a následně se zájemci o pozemky (obsazeno), bude
sepsána kupní smlouva.

Obecní úřad hledá zájemce o
práci na obci, jedná se o zimní údržbu chodníku, v létě o údržbu zeleně na obci, případně po dohodě
další práce, informace na obecním
úřadě.

Jan Požár, starosta obce

SDH ČIKOV

10. ročník
maškarního plesu
Rok 2018 je již téměř u konce,
rád bych Vás tedy seznámil s činností SDH v naší obci za uplynulé
období. Hlavní náplní bývá kromě
požárního sportu a zajištění požární bezpečnosti zejména pořádání
nejrůznějších akcí. Nejinak tomu
bylo i letos. Začátkem března jsme
připravili jubilejní 10. ročník maškarního plesu. Zahrála kapela Margelet a kromě tomboly a soutěže o
nejlepší masku ples zpestřilo také
společné taneční vystoupení místních žen a mladších hasičů na téma
Šakalí léta. Příští rok plánujeme v
tradici maškarních plesů pokračovat. O týden později jsme pomohli
ženám při organizaci dětského karnevalu, koncem dubna jsme připravili občerstvení k pálení čarodejnic
a v neděli 3. 6. 2018 nás čekala nejnáročnější akce – Závody o pohár
starosty obce Čikov neboli Žďárská
liga. Přízeň počasí a zejména krok
vedení ŽL, kdy zařadili i soutěžní
kategorie juniorů, vedlo k tomu, že
se do Čikova sjelo 42 mužstev (22
mužů, 10 žen, 10 juniorů) a poprvé v
naší historii pořádání těchto závodů
nás návštěvníci doslova „vyjedli“.
Naštěstí jsou v okolí i v neděli otevřené supermarkety, takže jsme situaci dokázali zvládnout. Závody v

Čikově bývají v celkovém hodnocení ŽL hodnoceny vždy velmi kladně
a věříme, že tomu tak bude i v následujících letech. Pro úplnost dodávám, že hlavní kategorii vyhrálo
mužstvo z Krasonic a naši borci se
umístili na 5.místě (více o sezoně
požárního sportu v příspěvku Ondry Lukeše).
V červenci jsme se velkou měrou podíleli na organizaci čikovské
pouti, tzn. v pátek 13. 7. posezení s
kapelou Margelet a opékaným prasetem za kulturním domem, v sobotu pouťový fotbal na hřišti, který
malinko narušilo počasí a v neděli
po mši a průvodu stárků hlavní pouťová zábava s kapelou Muzikanti

Ladislava Prudíka. Bohužel se tato
zábava potkává s čím dál nižší večerní účastí...
Letos jsme poprvé za velké pomoci místních žen zorganizovali v
sobotu 25. 8. sportovní odpoledne
na hřišti na Vejhoně, kde si děti i
dospělí mohli vyzkoušet např. střelbu ze vzduchovky, chůzi na chůdách, házení koulí, míčem i létajícím
talířem a mnoho dalších disciplín.
Nejlepší výsledky v každé kategorii
byly ohodnoceny medailí a drobnými věcnými cenami. Vzhledem k
hojné účasti a poztivním ohlasům
všech návštěvníků (místních i přespolních) bychom rádi uspořádali
podobnou akci i v roce 2019.

SDH ČIKOV
V říjnu jsme pomohli obci s organizací 5. ročníku ochutnávky vín.
Letos bylo poprvé plně vyprodáno,
hrála cimbálovka RATHAN a degustaci vín Lahofer a Hanzel řídil pan
Petr Eller.

elektrošrotu, brigáda
na zajištění 120. obědů pro účastníky veteránského závodu,
které do hasičské
pokladny přinesly potřebné finance.
Z hasičské činnosti se náš sbor letos kromě schůzí
zúčastnil námětového cvičení dne
11. 5., kdy nám byl v 18.00 hodin
oznámen požár lesního porostu v
katastru obce Hluboké. Vzhledem
k zařazení sboru v JPO5 nejsme aktivně povoláváni k zásahům v okolí
(Nové Sady, Pucov,...) a tato činnost
je směřována na sbory v zařazení
JPO3 a výše.

V sobotu 1. 12. jsme připravili na
již zavedenou akci rozsvícení vánočního stromečku domácí bramboráky a tradiční svařák a punče.
Těší nás, že se toto předvánoční
setkání těší čím dál větší oblibě.
Velký dík patří i všem, kteří na akci
napekli nejrůznější cukroví.
Kromě
proběhly
obecním
myslivci),

těchto kulturních akcí
na jaře dvě brigády v
lese (15. 4. společně s
brigáda na sběr železa a

Čikovský Sbor má stále 32 členů,
nejmladšímu je 22 let, nejstarší dva
členové oslavili v letošním roce krásných
85 let, gratulujeme.
Ne všichni členové
jsou však aktivní, ať
už kvůli věku, zdraví,
nezájmu či z jiných
důvodů.
Děkujeme
proto všem z řad SDH
i mimo ně, kteří nám
pomohli výše uvedené akce realizovat bez
nároku na odměnu a

ve svém volném čase. Věříme, že
v příštích letech naše řady rozšíří
zejména mladí Čikováci, případně i
noví obyvatelé obce, kteří zde staví,
či plánují stavět své domovy.
Jménem SDH Čikov vám přeji
klidné svátky vánoční a v novém
roce mnoho zdraví, štěstí, elánu a
dobrých nápadů.
Petr Ležovič, hospodář SDH Čikov

SDH ČIKOV / zhodnocení sezony
Do sezony 2018 jsme
vlétli jako nikdy před tím.

Bohužel… praskla hadice u stroje a
bylo po nadějích.

Předcházela tomu tvrdá zimní příprava, která se opravdu vydařila do
posledního bodu. Na trénincích nízké šestnáctky. Třetí místo ve Velkém
Meziříčí, výhra v Netíně, šestnáctkový čas doma. Bohužel pak přišla
zranění na proudech a start do Extraligy ČR vůbec nevyšel. Poté jsme
se opět chytli, tři šestnácky – Stará
Říše, Olšovec a nejlepší čas sezony
16,51 v Radíkově a najednou nám
chybělo 10b na třetí místo v Extralize. Zlomový bod nastal na dvojkole
v Čechách, kde jsme získali pouze
3 body a špička Extraligy nám utekla o parník. V celkovém výsledku to
znamenalo 16. místo s dvěma vynechanými závody, ale spousta zkušeností a super zážitků s výbornou
partou lidí, která do toho dala vše.

Sezonu jsme zakončili na mikulášských závodech v Českém Rudolci, okres Jindřichův Hradec, kde
se na asfaltové dráze představilo
65 mužských týmů a my předvedli
perfektní útok, možná až nad očekávání. Čas 13,78 a druhé místo za
kamarády z Mladoňovic a obrovská
spokojenost.

O to lépe se dařilo na ŽL, kterou
jsme vedli od druhého kola. Po
třech bednách v řadě 20ti bodový náskok dvě kola před koncem.
Zdánlivě jednoznačná záležitost.
Omyl! Dva nejhorší dokončené útoky jsme si „šetřili“ na poslední dvě
kola a ze slibně rozjeté sezony spadl titul do klína Radostínu nad Oslavou. Obrovské zklamání.

Nicméně sezonu 2018 nemůžeme
hodnotit moc kladně. Z neuvěřitelného začátku, který sliboval časy
hluboko pod 16,50, jsme na extralize v konečném důsledku náš
potenciál nepotvrdili a Žďárskou
ligu, kterou jsme vedli od druhého
do posledního závodu, nevyhráli. V jedné statistice jsme ovšem
předvedli obrovské zlepšení. Jedenáctkrát šestnáctkový útok, to jsme
nepředvedli dohromady za poslední dvě sezony. Takže je rozhodně
na čem stavět…

Sestava:
koš
Milan Procházka
savice
Zbyněk Křepela, Patrik Vařílek
stroj
Jaromír Hladký
béčka
Miroslav Horký
rozdělovač
David Komínek
levý proud
Michal Rouš, Jakub Procházka
pravý proud
Ondřej Lukeš
Za sportovní tým SDH Čikov
Ondřej Lukeš

Jak to bývá zvykem, čekaly nás
ještě dva velké závody – October
Cup a Široký Důl a akce narychlo v
Českém Rudolci
October Cup – největší závody
na 2B na travnatém povrchu v ČR
a skvělé 3. místo za čas 14,31 (Kuba
vlevo parádních 13,92 a druhý nejlepší čas na této akci, kde bylo přes
80 mužských týmů). Dá se tedy říct,
že jsme zkompletovali stupně vítězů z největších akcí požárního sportu – závod Extraligy ČR, Široký Důl
a October Cup.

FOTO

Koncem října jsme opět potrénovali na závod v Širokém Dole. Troufám si říct, že jsme předvedli jeden
ze tří nejpovedenějších útoků dne.
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SDH ČIKOV / VÝSLEDKY
Výsledky SDH Čikov v sezoně 2018
1
2

Datum

Soutěž

Čas

LP

PP

Pořadí

Typ soutěže

12. 5. 2018

Velké Meziříčí

17,18

16,18

16,18

3.

ŽL

20. 5. 2018

Žernovník

N

N

N

-

VCB

27. 5. 2018

Netín

16,52

16,19

16,19

1.

ŽL

Myslibořice

N

N

N

-

TRL

Čikov

16,82

16,04

16,04

5.

ŽL

13,77

13,77

13,55

1.

ŽL – finále

17,21

16,51

16,51

5.

ŽL

17,30

17,30

17,20

5.

ŽL – finále

3
4

3. 6. 2018

5
6

6. 9. 2018

Jasenice

7
8

10. 6. 2018

Lavičky

16,81

16,25

16,81

3.

ŽL

9

16. 6. 2018

Moravany

N

N

N

-

EXL

10

17. 6. 2018

Zderaz

17,21

16,6

17,21

14.

EXL

11

23. 6. 2018

Stará Říše

16,82

16,82

16,60

5.

EXL

12

24. 6. 2018

Radíkov

16,51

16,51

16,32

6.

EXL

Mladoňovice

14,38

14,07

14,38

1.

pohárová

13
14

8. 7. 2018

Olšovec

16,71

16,71

16,24

5.

EXL

15

21. 7. 2018

Brodeslavy

17,25

17,25

16,31

13.

EXL

16

22. 7. 2018

Záhorčice

N

N

N

-

EXL

17

29. 7. 2018

Kunčice

17,28

17,28

16,93

13.

EXL

18

4. 8. 2018

Meziříčko

16,64

16,32

16,64

2.

ŽL

19

5. 8. 2018

Radostín n. Oslavou

18,72

18,72

18,70

10.

ŽL

20

11. 8. 2018

Chotěmice

16,92

16,92

15,99

13.

EXL

21

12. 8. 2018

Chlum

17,45

17,45

16,81

19.

EXL

Radonín

16,55

16,36

16,55

1.

ŽL

22
23

19. 8. 2018

Jabloňov

17,45

17,45

16,99

3.

ŽL

24

25. 8. 2018

Heroltice

16,77

16,??

16,77

2.

ŽL

25

26. 8. 2018

Katov

17,00

16,56

17,00

1.

ŽL

Sychotín

16,72

16,72

16,71

2.

VCB

26

6

27

1. 9. 2018

Petrovice

18,71

16,88

18,71

15.

EXL

28

8. 9. 2018

Oponešice

18,33

18,33

17,20

8.

ŽL

29

15. 9. 2018

Maršovice

23,38

17,86

23,38

12.

ŽL

30

19. 9. 2018

Babice

14,31

13,92

14,31

3.

pohárová

31

27. 10. 2018

Široký Důl

N

N

N

-

pohárová

32

8. 10. 2018

Český Rudolec

13,78

13,78

13,63

2.

pohárová

1. místo

4x

2. místo

4x

3. místo

4x

4. - 5. místo

4x

11 x 16tka

MYSLIVECKÝ SPOLEK / NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

MYSLIVECKÝ PLES
V Mysliveckém spolku je v tomto
roce 15 členů. Pro obecní lesy jsme
sázeli stromky v Šébech a postavili
oplocenku, ve které je zasázen dub.
Byla opravena nebo postavena myslivecká zařízení – žebříky, posedy.
Zajišťovali jsme akci Zlomená poloosa. Také jsme odchovali 35 kusů
bažantů, které vypouštíme. Na políčko pro zvěř byl zaset oves. Lovíme okolo 23 kusů srnčí zvěře, 10
prasat divokých a 8 zajíců. V tomto
roce jsou dva hony na Doubravě.
Veškerá zvěřina je prohlížena veterinářem. Myslivecký ples je 12. ledna 2019, všichni jste srdečně zváni.
Bohumil Teplý, hospodář MS

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PRO ČIKOVÁKY
Zimní stadion ve Velké Bíteši
SOBOTA 29. 12. 2018
od 9.30 do 10.45
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Výročí STO let
založení republiky
V neděli 28. října oslavila
naše republika výročí 100
let od svého vzniku.
Při této příležitosti byly v celé republice vysazovány památné lípy
I v Čikově byla slavnostně vysazena Lípa srdčitá (malolistá) na okraji
obce směrem k Jasenici Lípu vlastnoručně zasadili obecní zastupité,
místostarosta pro navození atmosféry přečetl historický článek z Lidových novin vydaných v říjnu 1918

8

a na závěr zazněla i československá hymna
Lípa je náš národní strom Tento
titul získala patrně díky kvalitě svého dřeva Lipové dřevo provázelo a
ještě stále provází naše životy Dříve se z něj vyráběly velmi kvalitní
hudební nástroje, nábytek i předměty denní potřeby
Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové

Lidé je pak vyhledávali, aby se pod
nimi schovali před bouřkou, v domění, že do nich díky dobrým duchům neuhodí blesk Doufejme, že
se naše lípa bleskům také vyhne a
až bude Česká republika slavit 200
let, bude našim potomkům připomínat tyto časy

VÁNOČNÍ TÉMA

Pohoda, klid

a svátky bez starostí
S blížícími se vánočními svátky se objevuje spoustu tipů na to, jak vylepšit vánoční recepty a jak tentokrát
nepřibrat Jaká vánoční dieta vás tedy zachrání?
Doufám, že vás svou odpovědí potěším Žádná A proč? Každá dnešní dieta hlásá zpravidla to
samé – omezte průmyslově zpracované potraviny a snižte kalorický
příjem Ve většině případech pak
hubneme, a proto se nám zdá, že
každá z diet nějakým způsobem
funguje Zkuste se letos oprostit od
toho, jestli z jídla přibíráte, nebo
hubnete, protože to není jediná
směrodatná jednotka zdravého
životního stylu, a podívejte se na
jídlo trochu jinak Není to totiž jen o
něm, ale i o dalších faktorech:

1. VnITŘní kLID
Nastavení vnitřní pohody je důležitou součástí stravování po celý
rok Vánoční čas je jedinečný proto,
že se sejde celá rodina, všichni odpočívají a užívají si společně stráveného času Místo již tradičního vánočního stresu se zkuste na chvíli
zastavit, zhluboka se nadechnout
a třeba i objevit kouzlo meditace
a trávení času se sebou samým
Vnitřní klid z vás bude vyzařovat a
vy zpříjemníte čas nejen sobě, ale
i okolí

2. poHyB
Ani v průběhu svátků nezapomínejte na pravidelný pohyb Mimo
jiné benefity má hned dvě výhody
– jste po něm dobře naladěni a pomáhá k lepšímu trávení A nemusíte
sahat hned po vrcholovém sportu

– nejpřirozenější pohyb pro naše
tělo je stejně chůze na čerstvém
vzduchu, kterou můžete doplnit
plaváním, během, bruslením anebo
lehčí turistikou

3. spÁnek
V období svátků vám odpadá
stres z pravidelného chození do
práce nebo do školy a je škoda
tento čas nevyužít ke kvalitnímu
spánku Pomůže vám to k tomu,
aby tělo dostatečně strávilo všechno jídlo, oddychlo si a srovnalo hladinu hormonů Navíc předejdete i
zbytečné únavě, hladu a výkyvům
nálad, které by vás v novém roce
opět dohnaly

4. TekUTIny
I když je to těžké, co nejvíce se
vyhýbejte slazeným syceným nápojům nebo sirupům Obsahují spoustu prázdných kalorií a umělých sladidel, které většině z nás pomáhají
tak akorát k nafouknutému břichu
a špatnému trávení Místo toho
zkuste tekutiny doplňovat minerální vodou nebo vodou z kohoutku s
citronem

5. ALkoHoL
Pivo a tvrdý alkohol se pokuste
nahradit skleničkou vína Navíc s
pitím roste chuť a alkohol zajídáme
slanými brambůrkami, smaženým

jídlem, nebo dalšími dobrotami a
pak nás druhý den nezachrání ani
procházka na čerstvém vzduchu
Pokud víte, že se pití alkoholu nevyhnete, zkuste kompromisní řešení – pijte raději víno, jezte dostatek
kvalitních bílkovin a zeleniny, omezte rafinované tuky a snižte příjem
sacharidů

6. sTRAVA
A nakonec to nejdůležitější – jídlo
K Vánocům samozřejmě neodmyslitelně patří, ale stejně tak víte,
jak si každoročně rozhodíte svůj
celoroční rytmus tím, že plácáte
jedno přes druhé Neříkám tím,
abyste se vyvarovali vánočním
laskominám úplně, ale až vám
bude hrozit, že sníte všechno, co
uvidíte, mám pro vás pár tipů Tím
nejsnazším, co můžete udělat, je
trochu vylepšit vánoční recepty
Na Štědrý večer zkuste bramborový salát z řeckého jogurtu a ryby
upečte na přírodno Mnoho inspirace můžete najít také na webových
stránkách www.fitrecepty.info
nebo v kuchařkách Jíme zdravě
Nezapomeňte jíst dostatek bílkovin
a vlákniny a jídlo doplňte čerstvou
zeleninou Malé změny dlouhodobě přináší velké pokroky
Užijte si vánoční svátky s rodinou
a přáteli tak, abyste dobili baterky
na další úspěšný rok
čerpáno – Zdravý životní styl
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VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ

VE SVĚTĚ

Smažený kapr, bramborový salát, cukroví a vánočka – to jsou jen některé z dobrot, které si každé Vánoce
dopřáváme. Stejně jako u všeho ostatního i u vánočních zvyků, tradic a jídel platí známé pořekadlo – jiný
kraj, jiný mrav.
Zajímá vás, jaké sváteční jídlo si
dopřávají třeba na Filipínách? Kde
si Vánoce nedokáží představit bez
smaženého kuřete z KFC? A kde
lidé obdarovávají své sousedy levandulovým chlebem? Pojďme nakouknout na slavnostně prostřené
vánoční tabule po celém světě a
možná zjistíme, že ten náš kapr je
stejně nejlepší.

FRANCIE
Francouzské vánoční hostině
se říká La Reveillon, začíná až po
půlnoční mši a i když se v různých
regionech liší, nikdy při ní nesmí

chybět šampaňské. La Reveillon
začíná předkrmem, který se skládá
většinou z foie gras (husí játra – vyhlášená delikatesa), ústřic, uzeného
lososa a slaných pohankových palačinek. Hlavním chodem je většinou
pečená husa s nádivkou z jedlých
kaštanů, dále se podávají například
hovězí, vepřové, nebo jehněčí pečeně. Tradičním dezertem je pak
tzv. vánoční poleno – piškotová
roláda s máslovým krémem, která
je nazdobená tak, aby připomínala
10

kousek větve, zdobí se i marcipánovými houbami nebo moučkovým
cukrem, který má představovat
sníh.

ŠVÉDSKO
Svátečním švédským jídlem je jak
jinak švédský stůl, kterému se o Vánocích říká julbord. Švédové si tak
o Vánocích mohou pochutnat například na marinovém lososovi, masových kuličkách, salátu z červené
řepy, nakládaných sledích, klobáskách, nebo bramborovém salátu.
Oblíbenou delikatesou je vánoční
šunka a tzv. Janssonovo pokušení,
což jsou brambory zapečené s ančovičkami. Tradiční švédský dezert
je rýžová kaše se šlehačkou a zavařeným ovocem zvaná risgrynsgot. Do kaše se dá jedna mandle,
kdo tuto mandli ve svém talířku najde, dostane ještě jeden speciální

PERU
V Peru začná vánoční čas na začátku prosince, kdy začíná tzv. Chocolatadas – čas, kdy se musí myslet
i na ty méně šťastné. V kostelech
po celé zemi pečou panettone a
vaří horkou kořeněnou čokoládu,
kterou rozdávají chudým. Sváteční
peruánská hostina pak začíná kolem půlnoci a skládá se většinou
z pečeného krocana, který je někdy nadívaný čerstvým ovocem.

Ke krocanovi se servíruje jablečná
omáčka, různé saláty a také tamales – kukuřičné listy vařené v páře
a plněné mletým masem nebo
zeleninou.

ŠPANĚLSKO

dárek, nebo se bude vdávat nebo
ženit. Tradičně také Švédové nechávají přede dveřmi talířek pro vánočního skřítka.

Také ve Španělsku začínají večeřet až mezi desátou hodinou a
půlnocí. Začíná se tzv. tapas s různými druhy sýrů, uzenin a zeleniny.
Hlavním chodem jsou úhoři, krevety a pečené ryby s bílým chřestem.
Často se také podává polévka s
mořskými plody. Jako dezert se
jedí marcipánové sušenky a také
tzv. Churros – smažené tyčinky

obalené v cukru a skořici, které se
máčí např do čokolády

poLsko
V Polsku se štědrovečerní večeře
podává tradičně bez masa U stolu
se vždy nechává jedno místo neobsazené, kdyby do domácnosti zavítal náhodný pocestný Na Vánoce

by totiž nikdo neměl být sám Večeře se zahájí rozlomením chleba
a nalitím boršče Hlavním chodem
jsou sledi v zálivce ze zakysané
smetany a také gratinované ryby
s vejci natvrdo a vařenými bramborami Jako dezert Poláci jedí medovo-makové sušenky nebo babka
– sladký uzel se skořicí

FILIpíny
Vánoční oslavy na Filipínách začínají už 16 prosince, a to první vánoční mší Po skončení mše pouliční prodejci nabízí u kostelů horkou

pečená na medu, nebo sele na rožni Jako dezert si Filipínci dopřávají
kalamay – lepivá rýže s kokosem,
burákovým máslem, cukrem a kokosovým mlékem

RUmUnsko
Vánoční hostina v Rumunsku začíná v podstatě už 20 prosince, a
to porážkou prasete, které se poráží jako pocta sv Ignáci Vepřové je
potom základem sváteční hostiny
Rumuni si užívají pečínku s domácími nakládanými okurkami, klobásky
nebo sarmale – zelné listy plněné
vepřovým masem a rýží Peče se
také levandulový chléb ve tvaru
kříže, o který se potom lidé dělí se
svými sousedy

němeCko
U našich sousedů v Německu
si stejně jako my pochutnávají na
štědrý večer na smaženém kaprovi
nebo také na pečené huse Klasickým dezertem je vánoční štola
– sladké pečivo s oříšky a kandovaným ovocem posypané moučkovým cukrem

JAponsko
Vzhledem k tomu, že křesťanů je
v Japonsku pomálu, Vánoce mají v
Japonsku spíše komerční význam
Mladé páry se na Štědrý večer prochází ulicemi a procházka končí v
některé z restaurací kde si předají
dárky Nejzajímavější tradicí je štědrovečerní večeře v KFC Za tradiční
jídlo je totiž považováno smažené
kuře právě z tohoto oblíbeného

řetězce Tato tradice je v Japonsku
tak oblíbená, že je třeba udělat si v
restauraci rezervaci několik měsíců
dopředu

A To neJLepŠí
nAkoneC...
Západní Norsko a Smalahove
neboli uzená půlka ovčí hlavy Jde
o starou norskou vánoční tradici
Hlava se nejdříve vyudí a poté se
zahřívá až pět hodin ve vodě Voda
nesmí být příliš horká, aby „pochoutka“ neztratila svou specifickou chuť
Jíst se začíná vždy od ucha a potom následuje oko Při konzumaci
obvykle strávníky doprovází koledníci, kteří zpívají a hrají lidové písně
Oční čočka se potom vyplivuje do

dálky pro štěstí Jako příloha se ke
Smalahove podávají vařené brambory které se často mixují s máslem,
petrželkou, solí a pepřem a trochou
muškátového oříšku Vše se zapíjí likérem Akvavit, který usnadňuje
trávení celé této lahůdky

čokoládu a také tradiční vánoční
jídlo puto bumbong, což je barvená
rýže vařená a servírovaná v bambusu s kokosem a třtinovým cukrem Po štědrovečerní půlnoční mši
začínají hlavní oslavy a velká hostina Hlavní pochoutkou je šunka
11

ZE ZAHRANIČÍ

Vánoce
a předvánoční čas

v Anglii

Zde začínají Vánoce dříve než
naše klasické české Vánoce. Vánoční písně v rádiích hrají již od 1.
listopadu a ve stejnou dobu se
objevuje výzdoba v restauracích
a nákupních centrech. Přibližně o
čtrnáct dní později jsou ve všech
městech vánoční trhy, nasáklé vánoční atmosférou. V Southamptonu
máme trhy v německém stylu, proto
je možné ochutnat dobré německé
klobásy a pivo. Tradičně chodíme
na svařák a klobásu. Santa Claus
každý den v podvečer přelétá se
svým spřežením z hradby nad trhy
a přeje všem dospělým i dětem
krásné a pohodové Vánoce. I přesto, že zde v tuto dobu nemrzne, se
v každém městě blízko trhů najde
kluziště a dá se bruslit.

Většina rodin má již od 1.
prosince vyzdobený dům,
a to nejen zvenčí.
Na vstupních dveřích visí tradičně
věnec a v obývacím pokoji kromě
klasické výzdoby stojí ozdobený
12

vánoční
stromeček.
Mnoho anglických rodin
nepeče klasické cukroví,
ale nakupují Mince pies,
košíčky plněné sušeným
ovocem a kořením (skořice, muškátový oříšek,
hřebíček).
Angličané
slaví Vánoce 25. prosince. Většinou je tráví poklidně s rodinou. Ti, kteří
se chtějí bavit, vyrazí do
hospůdek a barů již 24.
prosince a společensky
se unaví. Jelikož zde nechodí Ježíšek, ale Santa
Claus, většina rodin si
na krbovou římsu navěsí punčošky, do kterých
jim Santa přes noc nadělí drobné dárečky a
ty velké naleznou pod
stromečkem.
My se ale stále držíme
našich českých a slovenských tradic. Děláme adventní věneček a

pečeme klasické vánoční cukroví.
Protože je nás tu velká komunita,
chodí tu i Mikuláš s čertem a andělem a rozdávají dětem dárečky.

Vánoce slavíme jak
24., tak 25. prosince.
Štědrý Večer máme v tradičním
česko-slovenském stylu, kdy máme
ke štědrovečerní večeři smaženého kapra s bramborovým salátem
a kapustnici a první svátek vánoční
v anglickém stylu, na tabuli nechybí
Christmas crackers (papírové bombonky s překvapením, vtipem a
papírovou korunou), pečená krůta,
nebo alespoň její část a jako dezert si dáme Christmas pudding s
brandy přelivem. Většinou oba dny
trávíme s rodinou, procházkou v národním parku New Forest nebo na
pláži.
Určitě se ptáte,

co je to ten Christmas
pudding?
Jde vlastně o dortík ze sušeného
či kandovaného ovoce, který má
mnoho podob. Většinou jsou hlavní součástí rozinky, sultánky, datle
a ořechy. Je vařený v páře a podává se ještě teplý, přelitý krémovou
omáčkou.
Všem vám přeji krásný zbytek
adventu a krásné a pohodové
Vánoce!
Markéta Petríková

CHRISTMAS PUDDING
S BRANDY PŘELIVEM

MINCE PIES

chritmas crackers
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SLOVO FARÁŘE
Prožíváme období, které předchází vánocům a které se nazývá podle prastaré tradice dobou adventní.
Je to označení čtyřtýdenního časového úseku, který podle označení
„advent“ znamená příchod, nebo
očekávání, či naději.
Samozřejmě všechny odpovědi
na to, o jaký příchod se jedná, s
jakou nadějí, a co vlastně očekáváme, nalezneme právě ve slavení
vánočních svátků. Na vánoce se
především těší děti, a to nejenom
ony, protože za tajemných okolností dostanou dárky. Je to prastarý zvyk, přejatý z židovské, mnoho
tisíce let staré tradice, kdy Hebrejové o svátcích, kdy děkovali Hospodinu za záchranu svého národa z
katastrofálních nebezpečí, přinášeli
oběti a dětem i sobě navzájem si
dávali dárky.
Tento zvyk přejali křesťané
a my se znovu vracíme k otázce:

co v adventu očekáváme
a koho příchod slavíme,
abychom věděli proč právě na
štědrý den je ta chvíle děkování
a radosti, vyjádřená nadělováním

dárků. Malé děti věří, že jejich dárky přináší Ježíšek, pokud jim nejsou vnuceny jiné, uměle dodané
bytosti, které mají vánoční tradici
přeměnit.
Ve skutečnosti je tím největším
možným darem to, anebo spíše
Ten, koho vidíme v jiném vyjádření vánoc v „betlémku“ – dítě Ježíš.
Jeho narození je oním darem lidstvu, projev boží lásky a také výzva
pro nás všechny k vzájemné lásce v rodinách, ale i v mezilidských
vztazích.
Na „Štědrý den“, kdy probíhá nám
všem od dětství známé očekávání, naplnění radosti ve vzájemné
pohodě, by nemělo toto všechno
skončit, ale naopak se máme snažit
o vytváření obdobné harmonie i v
dalším běhu našeho života, i když
to není vůbec lehké. Máme se však
o to snažit přes všechny překážky,
které nám přináší všední starosti, únava, mnohdy i lidská zloba či
nemoci. Potřebujeme však k tomu
duchovní sílu, trpělivost a moudrost
a toto jsou dary nejcennější, které
si máme neustále vyprošovat, protože bez nich se nám to nepovede.

Máme před sebou začátek nového občanského roku, v kterém
bychom měli být těmi, kteří mají
dobrou vůli do tohoto světa, který
je domovem nás všech, vnášet odlesk vánoční radosti a to jak v rovině duchovní, v kvalitě svých snů
a životních cílů, tak v té materiální,
tedy v poctivé práci zajišťující život
svým blízkým, ale i pomocí těm, kteří ji potřebují.
Vrátíme-li se k vánočním událostem, slyšíme o pastýřích, kteří pásli
ovce nedaleko místa, kde se Ježíš
narodil a kteří se mu první přišli poklonit, protože slyšeli tuto zprávu od
andělů, kteří volali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v
kterých má Bůh zalíbení“. Budemeli tedy naplňovat onen vánoční odkaz, budeme i my těmito lidmi, kteří
budou žít v pokoji.
Přeji vám všem požehnané prožití
svátků narození Ježíše Krista, dárce
lásky a pokoje a všeho dobrého v
příštím roce 2019.
P. Pavel Kryl

Bohoslužby v tasovském farním kostele sv. Petra a Pavla
v době vánoční a na Nový rok 2018:
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pondělí

24. 12. 2018

„Štědrý den“

24.00 hodin

úterý

25. 12. 2018

Slavnost narození Páně

10.30 hodin

středa

26. 12. 2018

Svátek prvomučedníka Štěpána

8.00 a 10.30 hodin

neděle

30. 12. 2018

Svátek Svaté rodiny

8.00 a 10.30 hodin

pondělí

31. 12. 2018

Sv. Silvestra I. Poděkování Bohu za uplynulý rok 2018

17.00 hodin

úterý

1. 1. 2019

Slavnost Matky Boží Panny Marie

10.30 hod

SLOVO SENÁTORKY
Milí spoluobčané,
v říjnu tohoto roku jsem se díky
vaší veliké podpoře stala senátorkou za Třebíčsko, když jsem ve
druhém kole voleb získala 77,46 %
hlasů. Chtěla bych vám za tuto důvěru poděkovat, a zároveň sdělit,
že tak vysoké číslo mě naplňuje
obrovskou pokorou. Skutečnost, že
jste tak ohromnou měrou přispěli k
tomu, že nyní zasedám v horní komoře Parlamentu ČR, znamená, že
chci splnit všechny cíle, které jsem
si předsevzala.
V tom mi může pomoci Výbor pro
záležitosti EU, v němž nyní zasedám. Ten se vyjadřuje k evropským

legislativním návrhům ještě před
jejich schválením v Radě EU a v Evropském parlamentu a zabývá se
i dalšími strategickými dokumenty
předkládanými evropskými institucemi. V rámci celé EU je český výbor třetí nejaktivnější. Tento výbor
tak může nepřímo ovlivnit i byrokratickou zátěž, která tolik trápí české
podnikatele, a může dostat k posouzení i nějaký zákon týkající se financování obcí. V takovém případě
bych pak danou legislativu projednávala tak, aby přinesla užitek podnikatelům, obcím a v návaznosti na
to i spolkům, které v obcích zajišťují společenský život. Právě to byly
jedny ze stěžejních bodů, které
jsem si vytkla při vstupu do Senátu.

Blíží se konec roku a s tím přicházejí i Vánoce. Ráda bych vám
proto na závěr popřála požehnané
a láskou naplněné vánoční svátky.
Jejich krásné prožití ve společnosti blízkých, spoustu odpočinku a
klidný vstup do nového roku 2019.
Usedněte společně se svými rodinami a popovídejte si o tom, co se
vám v právě končícím roce povedlo, a co byste naopak chtěli změnit
v tom nadcházejícím. Prožijte tyto
krásné chvíle v lásce a pohodě.
Zdraví vás
Hana Žáková,
senátorka za Třebíčsko

Kdokoli z vás se na mě může nyní obrátit v mé kanceláři:
adresa: Třebíč, ul. Vítězslava Nezvala 2/3 (každé pondělí od 14. do 17. hodin)
telefon: 605 284 338 (asistentka Lenka Hůlková)
e-mail: info@hanazakova.cz.
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RECYKLACE
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EKONOMIKA
Informace obecního úřadu
Úřední hodiny: pondělí 16.00 – 18.00 hodin
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 2018, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018, schválený závěrečný účet za rok 2018, 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.
Svoz domovníHo odpadu proběhne i v pondělí 24. 12. 2018

Evidence obyvatel
V naší vesnici k dnešnímu dni žije 215 obyvatel.
Přistěhovali se: Woletz Petr, Vlčková Jana, Sladká Jindra
Narodil se: Vařílek Matyáš

Zemřel: pan Vlček Karel

Milá maminko, milý tatínku,
gratulujeme Vám k miminku.
Co všechno Vám máme přát?
Snad jen, aby Vaše zlatíčko, zlobilo jen maličko.
Každému z nás je souzen
jen doušek z poháru věčnosti.

Čest jeho památce.

F. Šrámek

Jubilea v roce 2018

Tuhle krátkou básničku, posílám Vám v přáníčku,
aby štěstí Vaše bylo, nic zlého Vás netrápilo,
ať vše špatné spraví dobrá nálada a starosti hodíte za záda

60
70
Coufal Jaroslav
Dufek Antonín
Malý Lubomír
Klímová Marta
Požár Jan		
Pulkrábková Ludmila
75
Baštář Jan
65
Komínková Emilie
Křehlík Karel
Nevrtal František
Palát Zdeněk		

80
Komínková Anežka
85
Komínek František
Pokorný Karel
Vlčková Libuše

Přejeme Všem pevné zdraví a životní pohodu.
Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!
Marie Gruberová
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LUŠTĚNÍ

Vzpomenete si?
(Přiřaďte k datu správnou událost a červená písmena vám dají tajenku)

2018

Otevření kulturního domu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .V

2015

Výstavba hřiště na Vejhoně . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .N

2013

Otevření prodejny Jednota .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

2012

Rekonstrukce střechy na kulturním domě .  .  .  .  .V

2010

Založení JZD prvního typu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ě

2008

Rekonstrukce rybníka na návsi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .V

2005

Výstavba plynovodu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .O

2003

Otevření školy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .O

2000

Vybudování kanalizace a ČOV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

1999

Výstavba drůbežáren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .V

1996

Rekonstrukce a odbahnění Horních Ratnov  .  .  . É

1987

Rekonstrukce toalet v kulturním domě  .  .  .  .  .  . L

1980

Zahájení výstavby bytovek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

1970

Oprava kapličky – šindelová střecha .  .  .  .  .  .  . Á

1965

Zahájení výstavby vodovodu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .C

1963

Výstavba chodníku od rybníku k hřišti .  .  .  .  .  .  . E

1961

Výstavba spodního Ratnovského rybníka .  .  .  .  .Č

1952

Vybudování „boudy“ na hřišti . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S

1950

Výstavba požární zbrojnice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .K

Pro mladší ročníky doporučujeme vyzpovídat rodiče a prarodiče.
Správné řešení naleznete na konci zpravodaje.
(Informace byly čerpány z obecní kroniky)
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LUŠTĚNÍ / ŘEŠENÍ
2018 .  .  . Rekonstrukce rybníka na návsi
2015 .  .  . Vybudování kanalizace a ČOV
2013 .  .  . Vybudování „boudy“ na hřišti
2012 .  .  . Výstavba chodníku od rybníku k hřišti
2010 .  .  . Rekonstrukce toalet v kulturním domě
2008  .  .  . Rekonstrukce a odbahnění Horních Ratnov
2005 .  .  . Rekonstrukce střechy na kulturním domě
2003  .  .  . Oprava kapličky – šindelová střecha
2000 .  .  . Výstavba hřiště na Vejhoně
1999 .  .  . Výstavba plynovodu
1996 .  .  . Zahájení výstavby vodovodu
1987 .  .  . Otevření prodejny Jednota
1980 .  .  . Otevření kulturního domu
1970 .  .  . Výstavba spodního Ratnovského rybníka
1965 .  .  . Zahájení výstavby bytovek
1963 .  .  . Výstavba požární zbrojnice
1961  .  .  . Otevření školy
1952 .  .  . Výstavba drůbežáren
1950 .  .  . Založení JZD prvního typu
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