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DOVOLENÁ
14.7.2011
15.8. - 27.8.2011

Nabídka odstranění nesouladů v katastru nemovitostí
V souvislosti s tvorbou digitální mapy v současné době zasílá
katastrální úřad výzvy k odstranění nesouladů v katastru nemovitostí.
Nabízím Vám v této záležitosti pomoc a zajištění vyřízení těchto
nesouladů na stavebním i katastrálním úřadu, vypracování příslušné
dokumentace, příp. zajistím geometrický plán, úřední listiny a zápis
do katastru nemovitostí, vše za nízké vzájemně dohodnuté ceny.
V případě Vašeho zájmu si domluvíme schůzku.

Čtvrtletník vydává OÚ Čížkovice
Reg.č. MK ČR E 14803.

Kronika XIII.část
Stromoví po letech strádání nadměrným suchem
očividně pookřálo a bujně vegetovalo. Byla veliká úroda
peckovin a hrušek. Také zelenina se prodávala za babku,
okurek, karfiolu, zelí, kapusty, mrkve haldy za nepatrný
peníz. Letos zasazené stromky se takřka šmahem ujaly,
na ladech zašly z 500 jen 2.
Obec slavila 28.říjen účastí zastupitelstva na oslavné
mši. Odbor N.J.S. sehrál v Želechovicích k oslavě
Langrovu: „Jízdní hlídku“.
Ani letošního roku nezměnil se podstatně stav obecních
financí. Z rozpočtených 299.764 Kč na přirážkách
očekávaných došlo obci jen as 30.000 Kč. K tomu sem
oznámeno, že daňová základna opět se snižuje na
necelých 100.000 Kč.
Rozpočet obce na r. 1937 ujednán takto:
Potřeba
Kč 195.933 Úhrada
Kč 58.654 Schodek
Kč 137.399 Schodek má býti uhrazen
40% přirážkou dom.daně 3.010 - Kč,
100% přirážkou ost. daní 91.630 - Kč,
prodejem cenných papírů 40.000 - Kč,
dávkou z nápojů 3.000 - Kč.
Velká sporná záležitost majetkových poměrů domu
čp. 54 v Čížkovicích, bývalé to zprvu německé školy a
potom české, kterýžto dům patříval školní obci, byla v
zimě 1936 urovnána podle pokynu okr. úřadu v
Litoměřicích jednomyslným usnesením obecního
zastupitelstva zdejšího, že přistupuje na návrh obce
Želechovic. Ta dá naší obci svůj obecní dům č. 99, který
je na katastru čížkovickém a vzdá se jakýchkoli nároků
na spoluvlastnictví zdejšího domu čp.54, když Čížkovice
postoupí Želechovicům svůj obecní dům čp. 32 na
katastru želechovickém. Touto dohodou má býti také
zahájena doba spolupráce s obcí želechovickou.
Na anonymní udání byla provedena obsáhlá revise
obecního hospodářství za 10 roků orgány okr. úřadu v
říjnu a listopadu 1936. Výsledek podle zprávy, podané
orgánem okr. úřadu ve schůzi zastupitelstva obce,
přesvědčil o tom, že obecní hospodářství je vedeno
poctivě, kromě pokynů na zavedení nových formulářů
není výtek.
Na podzim r.1936 padl komín cihelny v cementárně.
Podnik zastavil již roku předchozího vedlejší vyrábění

strojových cihel, na jaře dal odstraniti střechu kruhové
peci, a nyní vojáci ženisté bravurním způsobem bez
poškození ponechané vlastní kruhové peci, z níž vznikne
skladiště, položili mohutný komín uprostřed obklopujících jej továrních budov na stanovené místo továrního
dvora. Stalo se tak po předchozím rozloučení s komínem
tesknou písní trubačovy vojenské polnice elektrickým
zapálením nepatrné nálože ekrasitu v otvoru po straně
komínu, viditelném na prvním obrázku v levém rohu
dole. Divadlu přihlíželo množství hostí a zvědavců.

S pozdravem
Ing. Vladislav Kafka
Jenčice 39, 41115 Třebívlice
tel. 775255345, vl.kafka@tiscali.cz, www.vl-kafka.cz

SPORTOVNÍ HALA
UZAVŘENA
z technických důvodů
v termínu:
V zimním období 1936/1937
nastalo opět částečné zlepšení
pracovních poměrů v cementárně.
V továrně pracující dělníci nebyli
vysazováni na bezplatné dovolené.
Tím se ulevilo ostatním nezaměstnaným, jichž je stále přes 50.
Na jaře 1937 vysázena k chodníku na hřbitov alej
javorů kulovitých (acer globulosa).
6.června 1936 konala se na hřišti „Viktorie“ velká
hasičská slavnost česká, okrskové cvičení se dnem brannosti. Při holdu stát. vlajce vystoupili i členové „Sokola“.
V předvečer Husova dne konaly všechny české spolky a ohromný zástup českého lidu na hřišti „Viktorie“
mohutnou oslavu Husovu. Řečníkem byl starosta z
Třebenic, učitel p.Kosina.

V příštím díle se dočtete o zániku místního pivovaru.

1.7. - 15.8.2011
Hurá za kulturou…
23.7.2011od 14:00 hod. Čížkovická pouť (Arabela team, vláček, skákací
hrad, cukroviny, večerní zábava) - fotbalové hřiště
4.9.2011 od 15:00 hod. Rozloučení s prázdninami (Maxim Turbulenc a DJ
Charles) - fotbalové hřiště
15.9.2011 od 19:00 hod. Eva Pilarová - sál KD Čížkovice
26.10.2011 od 19:00 h. MAM´ZELLE NITOUCHE (hl.role O.Brousek ml.)
- sál KD Čížkovice

Sbor dobrovolných hasičů Čížkovice
Rozdělení:
hlavní jednotka-zásahová, která vyjíždí k ohňům. K dispozici má Avii a cisternu.
Sportovní družstva
-muži
-ženy
-děti -starší družstvo
-mladší družstvo
-nejmladší „Plamínek“
Sportovní družstva se zúčastňují soutěží, pro děti jsou připravovány i aktivity jako stanování a branný závod.
Naši dobrovolní hasiči udržují kontakt se spřátelenou obcí Klipphausen, kam byli pozváni dne 18.6.2011,
mimo jiné se zde zúčastnili soutěže v požárním útoku.

Výprava do Klipphausenu

Slavnostní předání nového vozu

Exkurze v pivovaru v Míšni.

Program
9:30 hod.
soutěž mladých hasičů v kategorii
mladší a starší plamínek
(štafeta 4x60m a požární útok)
14:00 hod.
- nástup družstev
- proslov starosty obce
- proslov starosty SDH
- předání stuhy k historickému
praporu
- položení věnce k památníku
- průvod na fotbalové hřiště
- soutěž v požárním útoku v kategorii
muži a ženy
- ukázka vyprošťování v podání
hasičského sboru z Klipphausenu
19:00 hod.
taneční zábava
22:30 hod.
ohňostroj

16.7.2011
od 14:00 hod.
u Pomníku obětí padlých za 2.sv.v.

Srdečně zve
Sbor dobrovolných
hasičů Čížkovice.

Mateřská škola v Čížkovicích bude

uzavřena
od 25.7.2011 do 7.8.2011.

Byl stanoven poplatek za hlášení komerčního
charakteru obecním rozhlasem, a to 50,- Kč za
maximálně 2 hlášení.

