III. ročník Čížkovické tančírny
7. října 2014 (úterý)
od 19.00 - 21.00 hod.
v Kulturním domě
Čtvrtletník vydává OÚ Čížkovice
Reg.č. MK ČR E 14803.

Tančírna v roce 2014 pokračuje vždy v úterý v termínech:
21. 10. * 4. 11. * 18. 11. * 2. 12 . * 16. 12. 2014
Zveme všechny příznivce společenského tance, kteří překročili
věkovou hranici 18 let a mají zájem zatančit si za doprovodu
hudby z CD.
Pro taneční páry není nutný společenský oděv, pouze vhodná
taneční obuv.
Nová provozní doba sběrných dvorů
Čížkovice

středa

14 - 20 hod. sobota 14 – 20 hod.

Želechovice

sobota

10 - 13 hod.

Blíží se další volby
10. a 11. října 2014 budou
voleni noví zastupitelé obce pro
období 2014-2018.
Bližší informace ke způsobu
hlasování apod. budou spolu s
volebními programy pol. stran,
hnutí a sdružení distribuovány
po 1.říjnu přímo do schránek
občanů Čížkovic a Želechovic.
www.cizkovice.cz
oucizkovice@seznam.cz
tel. 416 715 130
Fax 416 715 140
ID dat.schránky: 8axbuws
Obecní policie:
602 150 938
úřední hodiny
Po a St 15:00-17:00 hod.

Kronika 22.část
Lidé často vidouce neúrodu, hleděli se na
zimu zásobiti každý na svou pěst, neohlížejíce se na
celek. Měli plné mísy, kdežto druzí úzkostlivě
čekali blížící se zimu. Proto jako blesk řinula se
zpráva, že vláda Čsekoslovenské republiky zajistila
potřebné množství chlebového i krmného obilí do
nové sklizně u spřáteleného slovanského souseda
Sovětského svazu, který byl ochoten nám v nouzi
pomoci. Po žních provedla zvláštní komise složená
ze zástupců místního národního a ze znalců odhad
veškerého konfiskovaného nábytku, který byl
místním národním výborem jednotlivým rodinám
přidělen a ten pak po zaplacení přišel do vlastnictví.
Na podzim z nezjištěné příčiny vypukl v noci požár
ve stodole zemědělství Ant.Dlouhého čp.34. Přesto,
že se sjelo k požáru značné množství hasičských
sborů, vyhořela stodola do základů, neboť byla až
pod střechu naplněna slámou a senem. Štěstí, že
obilí měl vymláceno. Požár byl neobyčejně dravý a
hašení nebylo pro nedostatek vody tak účinné.
Význačnou událostí tohoto roku byla
parcelace místního velkostatku konfiskátu po
Němci Kühneovi. Povolení k této parcelaci dalo
ministerstvo zemědělství v Praze po dvouletém
zjišťování vhodných podmínek k parcelaci.
Zaměstnanci dvora a sním jedna část občanů si
přáli, aby statek zůstal v celku a byl zestátněn,
druhá část občanů, a to zemědělci a přídělci
stavebních parcel usilovali o rozparcelování dvora.
Dřív než parcelace byla povolena, bylo shledáno,
jak budou využity budovy. Když se tu vhodné
řešení vyskytlo, byla parcelace povolena a provedena. Část pozemků dostali přídělem místní zemědělci, zbytek pak byl rozdělen na 4 stejně veliké díly a
ty byly přiděleny Čechům z Volyňska. Půda se
vrátila těm, kteří z ní byli před 300 lety vyhnáni. Na
výzvu vlády Československé republiky vrátili se
zpět do své vlasti Volyňští Čechové, aby pomohli
svou prastarou vlast osídliti a pomohli ji budovati.
V Čížkovicích se usídlili a dostali přiděleny
zemědělské usedlosti tito reemigranti: rodiny

Antonína Dlouhého, Vladimíra Brabence staršího,
Vladimíra Brabence ml., Vasila Cara, Slavěny
Zajíčkové, Josefa Červenky, Miroslava Albrechta a
Josefa Slámy. Buďte tu vítáni a zdomácněte zde
brzy!
Rozpočet na rok 1947 byl zemským národním
výborem upraven v příjmech na 918.316,- Kčs, vy
výdajích 710.375,- Kčs, se schodkem 207.941,Kčs.
Schodek pak úpravami snížen na 45.171,Kčs a hradí jej zemský nár.výbor.
V celku rok 1947 znamenal další hospodářskou konsolidaci obce i jednotlivců. Veškerá
činnost se vyvíjela celkem v duchu střízlivého
umírnění bez zvláštních politických a hospodářských bojů vedeni předsedou národního výboru
dělníkem Ant.Mišlem, který drobné spory sám
urovnával.
Rok 1948
Začátek roku 1948 byl ve znamení starostí o
výživu. Neboť po roce katastrofálního sucha byl
nedostatek obilovin a rostlinných produktů zemědělských vůbec. Rolníci byli nuceni vyprodávati
dobytek, takže do nového roku byl sice dostatek
masa, avšak po novém roce se situace již podstatně
změnila, neboť zemědělci měli již většinou dobytek
vyprodán a zůstala jen nutná potřeba pro konsum.
Začínalo se velmi opatrně hospodařit i s masem. V
naší vsi byla situace táž. Jak již uvedeno dříve, lidé
se zásobovali každý na svou pěst, aby uchránili své
rodiny hladu. Vcelku však nutno říci, že nedošlo u
nás ke zvláštní kalamitě, že lidé nehladověli a že
očekávaná krise ve výživě se jen tak lehce dotkla
celé obce. I když tu a tam bylo nutno si na čas
některého jídla odříci, přece nenastal hlad. Snad
byla snížena kalorická hodnota potravin, jejich
výživnost, snad mohlo se někde mluviti zejména v
rodinách s mnoha dětmi o podvýživě, ale to bývá
často i v normálních poměrech, neboť vícečlenná
rodina s jedním nebo nedostatečným výdělkem je
stále vystavena nedostatku a tato potíž ještě trvá.
V důsledku těchto okolností bylo i

taneční veselí menší, zábavních podniků v
masopustě poskrovnu a jejich návštěva slabá. I
tradiční ples sboru dobrovolných hasičů měl malou
účast. Jedině maškarní rej se skutečně vydařil, snad
proto, že tam lidé mohou skrýti svou tvář a ukázati
se zcela jinými, snad jacími skutečně jsou. Možno
však z celkového masopustního dojmu mluviti o
nasycení tancem a o zvýšení životních starostí,
které veselost a zábavu odsunují na druhou kolej.
Podle pokynů okresního národního výboru v
Litoměřicích, osvětové rady seznamujeme čtenáře
také s kronikářem. Tento kroniku píše od r.1945 a
hesla „Čížkovice za okupace“ Rudolf Boček,
říd.učitel v Čížkovicích.
Také naši občané prožili vzrušení únorových
dnů, byli účastni poslední hodinové stávky a mezi
sebou živě polemizovali o současných událostech
vnitropolitických. Na výzvu vlády utvořil se hned v
prvních dnech akční výbor národní fronty v
Čížkovicích na veřejné schůzi u Carů v hostinci, na
níž promluvil okresní osvětový inspektor Rudolf
Brož. Potom byli občanstvem zvolení členové
akčního výboru, Bohumil Hejda, Václav Müller,
Jaroslav Jelínek, Jan Suchý, Josef Vacata, Antonín
Dlouhý, Antoním Baumruk, Vít Huja, Jan Fousek,
František Rengl, Františka Špačková, Josef Karel,
V.Kučera, J.Verner. Předsedou zvolen Boh.Hejda,
praporčík SNB stanice v Čížkovicích.
Na první schůzi akčního výboru byli z
místního národního výboru navrženi k vyloučení
členové národně socialistické strany František
Tunkel, Rudolf Jelínek, Jaroslav Boudník, Jos.Malý
a náhradníci. Za tyto byli do národního výboru
navrženi Ing.Frant.Vorlíček, řed.cementárny, Josef
Rais, vrchní strážmistr a velitel SNB stanice a
Rud.Boček, říd. Učitel, Ad.Mrvík.
Složení místního národního výboru pro
reorganizaci bylo pak toto: předsedou Antoním
Mišta, místopředsedou Rudolf Boček, pokladníkem
Václav Vágner, zapisovatelem Josef Rais a
členové: Jan Suchý, František Veselý, Václav
Kučera, Jaroslav Jelínek, Antonín Lipkovský, Josef
Karel, Josef Vacata, Josef Steinmetz, Josef
Baumruk,
Arnošt
Šuma,
Václav
Čurda,
Ing.Frant.Vorlíček, Adolf Mrvík, Josef Trojan. Jiné
změny v ostatních spolcích, sboru dobrovolných
hasičů, sportovního klubu Viktorie, kampeličky aj.
následkem únorových událostí nebyly a všichni
funkcionáři byli akčním výborem schváleni.
Železniční spojení obce je výhodné, neboť
stanicí projíždí denně asi 35 osobních a motorových
vlaků všemi směry. Nejvýhodnější spojení je do
Lovosic, kamž jezdí taky i autobus dvakrát denně
ráno a odpoledne. Autobus jezdí do Litoměřic.
Železniční stanici vede již od r.1945 Antonín
Rais, přednosta stanice. Tato je udržována v

dobrém pořádku, takže dostala pochvalu ředitelství
drah. Z místních občanů jsou ve stanici zaměstnáni
Jan Malý a František Mareš, člověk vždy s náladou.
O udržování traťového povrchu se stará František
Bílý, traťmistr s četou dělníků.
Poštovní úřad byl ihned v prvních dnech
revolučních převzat místním národním výborem a
veden Karlem Vacatem, který zde zůstal
listonošem. Budova byla stále v domě čp.53 a
prvním přednostou byl Frant.Král do r. 1946. V
tomto roce byla pošta přestěhována do rod. domku
čp.235 po Němci Zaworkovi, kterýžto domek byl
poštovní správou k tomu účelu zajištěn a převzat.
Od r. 1946 -1948 se vystřídalo několik osob ve
vedení poštovního úřadu a mluvilo se i uvažovalo
příslušnými poštovními úřady o jeho zrušení. V
r.1948 byl zde ustanoven přednostou Václav
Hubáček, který se snažil na rozdíl od předešlých
vedoucích poštovní úřad zvelebiti, aby bylo
zajištěno jeho trvání. Jaký výsledek bude míti jeho
úsilí, povíme si v příštích letech. On sám se snaží
vyjíti občanům všemožně vstříc.
Počasí v r.1948 bylo uspokojivé, dosti dešťů,
takže úroda toho roku byla náplastí nad loňskou
neúrodou. Přesto však vláha ta nedosáhla ještě
spodnějších vrstev, takže stromy následkem
loňského sucha a hluboko kořenící ještě usychaly a
pravděpodobně budou trpěti i v dalším roce.
Působením velkých mrazů a nato sucha stromy
zeslábly a snáze podléhají různým nemocem.
Až do letošního roku měla obce sama ve své
režii elektrické světlo. Kupovala elektrický proud
od cementárny a prodávala občanům nejdříve za
2,40 Kčs, potom za 3,- Kčs, což bylo oproti ceně
Elektráren národního podniku o 1,40 Kčs levněji.
Vydáním zákona o znárodnění bylo v tomto roce
elektrické osvětlování obci odňato a vřazeno do
Svazu severočeských elektráren, národní podnik.
Zároveň s tím byly i vzaty vkladní knížky s
vázanými vklady na opravu elektrického vedení v
hodnotě přes 150.000,- Kčs. Náhrada obci nebyla
stanovena. Občané nebyly zprvu touto změnou
nadšeni, avšak po stanovení paušalovaných cen
elektrického proudu, které byly jen o málo vyšší
než dosavadní, byli uspokojeni i též příslibem, že
dodávka proudu bude trvalá, nebude rušena a
závady budou ihned odborníky odstraňovány.
Katastr obce Čížkovice od r.1945 nedoznal
změny. Jeho výměra činí 474 ha. Jakost pozemků je
různá, lepší v rovině a při potoku, horší na stráních.
Průměrná jakost pozemků s ohledem ke kraji je
dobrý. Zemědělská půda po Němcích je rozdělena
mezi zemědělce, každému ve výměře od 5 do 13 ha
podle velikosti budov a rodiny osídlence. Zemědělci vesměs kromě na „Rybníčku“ jsou noví osídlenci
z vnitra Čech a z Volyňska v Sovětském svazu.

Vánoční show
s mikulášskou nadílkou
3.12.2014 od 17:00 hod.
na sále KD Čížkovice
s hudebním divadlem
Hnedle Vedle

Rozsvěcení vánočního stromku
s koledami od Severky
30.11.2014 od 19:00 h.
u obecního úřadu

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DNE 06.10.2014 OD 17:00 HOD. SE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KONÁ VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE ČÍŽKOVICE.
Pro občany Želechovic, kteří se chtějí zúčastnit schůze, bude zajištěn odvoz do Čížkovic v 16:45 hod. od
autobusové zastávky naproti obchodu v Želechovicích a dále odvoz zpět do Želechovic.
Program schůze
Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
1. Podání informace o činnosti rady ze dne
23.7., 20.8., 16.9. a 24.9.2014
2. Schválení hospodaření za I. pololetí 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014

4. Schválení spolufinancování projektu
s názvem Revitalizace zám. parku
5. Projednat návrh rady obce na zakoupení
nového hasičského vozu
6. Projednat bezúplatný převod obecních
pozemků na ŘSD ČR, Správa Chomutov
7. Projednat návrh kupní smlouvy na odkup
plynárenského zařízení firmě RWE GasNet,
s.r.o. Ústí nad Labem
8. Nabídka společnosti D.A.S. na právní služby
9. Různé, diskuze

Jejich jména i výměra přidělené půdy bude tu
vepsána později, až budou přesně stanoveny
výměry. Počet čísel popisných je 246, z toho však
je několik domků zbořených.
Místní národní výbor zůstal po celý rok v tom
složení, jak byl navržen v březnu akčním výborem
národní fronty. Na podzim za onemocnělého
Rud.Bočka byl povolán náhradník. Pro občany se
úřadovalo třikrát v týdnu, a to v pondělí, ve středu a
v pátek vždy odpoledne. Občané však vyhledávají
národní výbor nepřetržitě celý den a jejich žádosti a
přání mohly býti téměř vždy vyřízeny zaměstnancem Františkem Vacatem, kterému toho roku byly
upraveny požitky podle předpisů.
Rozpočet na rok 1948 byl stanoven v
příjmech částkou 463.409 Kčs a výdeji
651.235 Kčs. Byl však snížen okr. národním
výborem v Litoměřicích ve výdeji o Kčs 69.000,- a
zvýšen v příjmech o 11.000,- Kčs. Schodek hradí
zemský národní výbor v Praze.
Za léta 1945, 1946, 1947 byly zpracovány účetní
závěrky se stavem čistého aktiva na konci roku
1947 26.573,30 Kčs. Aktivní položkou jmění jsou
role ve výměře 1,32 ha, domy čp.53, 54 a 143,
jmění hasičského sboru, mostní váha, zařízení
nábytkové, knihovna vše v celkové hodnotě
390.890,30 Kč, pasivem zápůjčka na stavbu
vodovodu ve výši 383.234,- Kčs. Úbytek jmění
vykazoval v tomto roce 62.949,90 Kčs hlavně
odejmutím elektrické sítě. Hlavní příjmy obce v
r.1947 byl daňový a náhradový příděl (252.928 Kč),
elektrická síť (167.434 Kčs) rozpočtový příspěvek
(45.200 Kčs), vodovod (27.425,70 Kčs). Většími
výdeji
v
r.1947
byly
ústřední
správy
(85.709,60 Kčs), elektrická síť (170.739,50 Kčs),
oprava budov (25.409,60 Kčs), vodovod
(66.536,80) a školy
národní (66.922,20 Kčs) a
střední v Lovosicích (88.251,- Kčs). Hospodaření
bylo celkem tedy úspěšné.
Stanice sboru národní bezpečnosti byla
zřízena ihned v prvních revolučních dnech roku
1945 přestěhováním z Chotěšova. Velitelem stanice
od té doby je vrchní strážmistr Josef Rais, činný též
v národním výboru. Je osazena 3-4 členným
mužstvem, které chrání majetek občanů. Do obvodu
této stanice patří Sulejovice, Siřejovice. Úpohlavy,
Želechovice, Vrbičany, Čížkovice.
Německý peněžní úvěrní ústav v obci byl
zajištěn v r.1945 revisory Svazu zemědělských
družstev. Prvními správci byli Rudolf Boček a
Václav Vágner. Ústav převzalo r.1946 Likvidační
středisko něm. úvěrních družstev v Ústí a převzalo
všechny spisy k sobě. Kampelička vznikla r.1945 a
byla vedena do r.1948 pokladníkem Rud.Bočkem a
členem představenstva Václavem Vágnerem.
Snažila se sloužiti dobře občanstvu. Po onemocnění

R.Bočka vystřídalo se několik pokladníků. Svou
plnou činnost nemohla kampelička nezájmem a
nepochopením
občanstva,
rovněž
značnou
konkurencí v Lovosicích. Lidé málo ukládali a
žádali více uvolnění svých vázaných vkladů.
V tomto roce se vyskytlo v obci více tchořů,
kteří si zařádili po svém. Bylo jimi zakousnuto a
odtaženo přes 200 kuřat starých 2-3 měsíce různých
majitelů. Nejvíce jich zahubili zemědělci Janu
Špringlovi u cementárny, kterému zahubili přes 70
kuřat. Po této zkušenosti si občané lépe upravili a
zavírali kurníku, takže brzo potom vraždění
přestalo. Sluší uvésti, že praporčík sboru
nár.bezpečnosti Boh.Hejda vybral hnízdo mladých
tchořů. Vychoval je doma v bedně krmením
odpadky zabitých zvířat a vrabci a když dorostli,
zabil je a kůži z nich dobře zpeněžil.
Hasičský sbor vede úspěšnou činnost.
Velitelem je Václav Huja, starostou Josef Vacata.
Sbor zakoupil motorovou stříkačku a hadice. K
témuž účeli nashromáždil si dobrým hospodařením
značnou částku peněž. Nezatíží tudíž nákup
stříkačky tolik obec. Peníze si obstarává sbor
pořádáním každoročních obvyklých hasičských
plesů a v létě slavností. Pořádá občas cvičení a
zajíždí na hasičské sjezdy. Záporem je nedostatek
činných členů, kterých se málo hlásí a slabá účast
při cvičeních.
Podle potravinových lístků je celkový počet
obyvatelstva k 31.12.1948—816 občanů. Celkový
počet je menší, než v minulém roce odstěhováním
četných rodin za lepší existencí do jiných míst.
Narodilo se 21 dětí obojího pohlaví a zemřelo 7
osob.
Obecnou školu navštěvovalo přes 90 dětí a
mě 3 třídy postupné. Od 1.9.1948 vydáním nového
školského zákona přejmenována byla na národní
školu a vytčen pokrokový cíl. Vyučování započalo
ve škol.roce 1948-49 teprve 30.září 1948 pro
rozšíření dětské obrny v kraji. Řed.nár.školy
R.Boček nebyl od 1.září přítomen školní služby pro
nemoc. V mateřské škole je zapsáno 35 dětí a
navštěvuje ji denně kolem 20 dětí.
Školy pořádaly dětskou besídku u Carů,
dětské divadlo, dětský den v parku, výlet do Lidic,
Lán, Křivoklátu a Karlštějna.
Místní osvětovou radu vedl její předseda
Václav Huja a členové Jos.Žemlička, R.Boček, Jan
Grim, Riet. Vahrška (pozn.red. nedobře čitelné),
O.Krunl, J.Albrecht, Fr.Bílý, Jar. Petera, Fr.Petřík a
A.Rais. Každý člen představuje zástupce korporace
nebo složky v místě. Rada vyvíjela živou činnost,
pořádala časté schůze, upravovala pořad kulturních
podniků, pořádala oslavy Masarykových narozenin,
6.července M.J.Husa, oslavu 9.května aj.

Obecní lidová knihovna byla založena v
r.1946. Hlavní její základ byl bývalá knihovna,
která byla přes válku uschována v Úpohlavech.
Knihovnu vede učitelka Amalie Petrášková s
obzvláštní péčí. Čítá nyní 770 děl, má 48 čtenářů a
za rok bylo vypůjčeno 1.500 svazků.
Divadelní kroužek „Ochotník“ mel předsedou
Frant.Bílýho, jednatelem Jos.Žemličku a režisérem
Antonína Raise. Sehrál tyto hry: Teta Fany,
Křemenáči, Barikady. Úspěšnou hrou byly
Barikády.
Koncem května byly konány volby do
Národního shromáždění. Zapsaných voličů bylo
489, k volbám se dostavilo 470 voličů. Všichni
dostavivši se voliči dali jedinou kandidátku národní
fronty a tak obec dostala název vlasteneckou.
Velká část obyvatelstva, asi 70% je
náboženství římsko katolického. Málo však
navštěvuje kostel sv.Jakuba, který měl zvon se
staročeským nápisem z r.1559 a za nějž se dřívější
němečtí obyvatelé styděli, protože ukazoval
bezpečně na český původ Čížkovic. Tento zvon byl
za druhé světové války 1939-1945 zabaven a
odvezen do Německa na výrobu válečného
materiálu. Farní úřad je pro odsunutí německého
kněze neobsazen a zastupuje jej zatím P.Václav
Hortlík, farář z Třebenic, rodák ze Sobotecka jako
pisatel těchto řádků.
Asi stejným dílem je ve vsi zastoupeno
náboženství českobratrsko-evangelické a náboženství československé. Příslušníci náboženství
čbr.-evangelického jsou přifařeni do Třebenic,
nábož. Československého do Libochovic. Nepatrné
množství občanů je bez vyznání a několik je
pravoslavných.
Skoro všichni občané jsou národnosti české,
několik občanů je národnosti slovenské, asi 20

občanů Němců a 2 občané ruské národnosti.
Před únorem byly zde organizovány všechny
čtyři politické strany. Předsedou komunistické
strany
Československa
byl
Vít
Huja,
národně-socialistické Jar.Boudník, československé
sociálněděmokratické Jan Suchý a lidové Josef
Novák. Po únorových událostech se strany lidová a
národně socialistická rozpadly a jejich členstvo z
části vstoupilo do strany komunistické, zůstalo
mimo stran. Důsledkem dalšího vývoje likvidovala
v dubnu též sociálně– demokratická strana a její
členstvo většinou vstoupilo do komunistické strany,
nyní jediné v obci. Předsedou takto posílené strany
zůstal Vít Huja, jednatele Ad.Mrvík. Strana pak
vyvíjela činnost k politickému uvědomění členů a k
podpoře činnosti místního národního výboru a
občanstva. Svá rozhodnutí činila na schůzích
výborových a členských uspokojivě navštívených.
V obci byla založena Rada žen a komise žen
při komunistické straně. Obě složky vyvíjely
činnost současnou, pořádaly schůze, zábavy a z
čistého výtěžku darovaly žákům národní školy k
vánocům obuv na školní přezouvání v hodnotě
5.000 Kčs. Poradna, která byla umístěna ve škole
čp.236 přestěhovala se o prázdninách do nově
zařízených místností budovy místního národního
výboru čp.143. Dík včasnému ošetření a zvýšené
péči nezemřel v tomto roce žádný malý kojeneček.
I při nedosti příznivých klimatických poměrech je
zdraví občanů dobré. Nevyskytují se zde případy
velmi vysokého stáří, ale přesto je zde několik osob
přes 75 let starých. Epidemicky se vyskytli u dětí
spalničky, jednotlivě zápaly plic, spála, tuberkulosa
plic a kostí, revmatismus, žaludeční nemoci a
srdeční. Onemocnělé ošetřuje státní obvodní lékař
MUDr. St.Havlíček z Třebenic, těžší případy jsou
odváženy do nemocnic v Litoměřicích a Ústí n.L.
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Vážení spoluobčané,
blíží se čas voleb a tím i konec mandátu starého zastupitelstva, rovněž rady, starosty a místostarosty. Nastala
tak chvíle zhodnocení uplynulého volebního období a
bilancování volebního programu našich kandidátů:
1. Obec a její orgány
Pracovníci OÚ provádějí standardní práci směrem
k občanům v rámci kompetencí, které jsou jim uděleny,
často nad rámec svých povinností. Za volební období
2010-2014 jsem nezaznamenal ani jednu stížnost na
práci úředníků obce. Zastupitelstvo se scházelo
v řádných termínech na veřejných zasedáních, o
kterých byli občané informování místním rozhlasem,
na úředních deskách i na webových stránkách obce.
Občanům byla dána příležitost se vyjádřit
k problémům, které je tíží, buď přímo na zasedání
zastupitelstva, nebo formou písemných podnětů a
žádostí, které s nimi příslušná úřednice sepsala a přes
podatelnu předložila radě nebo zastupitelstvu
k projednání.
2. Bezpečnost v obci
Na počátku volebního období jsme slíbili vytvořit
místo obecního strážníka, tento slib byl splněn. Je
patrné, že řada občanů má dojem, že činnost strážníka
je nedostatečná a že nenaplnila jejich představy o
zvýšení bezpečnosti v obci.
Je ovšem pravdou, že tato problematika má několik
stránek. Týdenní pracovní doba strážníka je – jako u
každého pracovníka - 40 hodin. Uvážíme-li, že týden
má 168 hodin, pokrývá tato pracovní doba necelou
čtvrtinu týdenního času. Po dohodě s pracovníkem se
jeho pracovní doba soustřeďuje především na večerní a
noční hodiny s tím, že maximum jeho činnosti je
směřováno na dny před volnem, kdy se dá předpokládat
činnost vandalů či nepřizpůsobivých živlů. Strážník
také jako jedna osoba nemůže při své službě při
nejlepší vůli obsáhnout naráz celý katastr obou obcí
Čížkovic a Želechovic. Myslím, že i kdybychom měli
strážníků více pro jednu službu, nikdy stoprocentně nezamezíme trestné činnosti ani řádění vandalů.
Posun v bezpečnosti byl zaznamenán zvláště u DPS,
kde jsme obdrželi i poděkování obyvatel DPS za zklidnění situace kolem tohoto domu v nočních hodinách.
V současné době starosta obce započal jednání o projektu meziobecní spolupráce (je ve stádiu průzkumů,
konzultací a schůzek), který by mohl naplnit širší
spolupráci obecních a městských policií tak, aby se dala účinnost práce obecních strážníků zvýšit a tím se
potažmo zvýšila bezpečnost v obcích.
Součástí bezpečnosti v obci je rovněž stav komunikací
a chodníků. Rada obce přijala teze, které předložili
zastupitelé hnutí Budoucnost Čížkovic a Želechovic,
rozpracovala je do plánu a zadala projekt komplexního
řešení situace. Do ní patří průjezd Čížkovicemi a
autobusové zastávky „na Svobodě“, chodníky a
parkovací plochy v ulici Jiráskova, řešení dopravní

situace v „esíčku“ mezi parkem a zámkem, parkoviště
vedle zámku úpravy v ulici Benešova, zjednodušení
dopravního značení v ulicích Husova a Komenského,
vjezdy do obou obcí, dobudování parkoviště na sídlišti,
dobudování přechodů.
Rovněž v této souvislosti bylo zadáno uzavření silnice
mezi Siřejovicemi a Želechovicemi pro těžké nákladní
automobily a kamióny.
Tento projekt je v současnosti podle informace
projektanta rozdělen na části a finalizován. Jeho
zdržení zapříčinilo několik změn, vycházejících
z jednání zastupitelstva, kdy bylo nutno provést nová
jednání a schvalování, které tyto požadavky
zastupitelstva vyžadovaly.
3. Komunikace v obci, stavby v obci, úprava
zelených ploch a ekologie
Zásadním úkolem uplynulého období bylo vybudování
inženýrských sítí a komunikací pro nové parcely za
požární nádrží a pod hřbitovem, aby bylo možno v co
nejkratších termínech prodat parcely zájemcům. Tato
akce byla zdržena, nikoli ovšem vinou obce. Zpočátku
vodohospodáři sdělili, že stávající čistička odpadních
vod nemá kapacitu na připojení dalších rodinných
domů. Byl to právě místostarosta obce (proklínaný
většinou zájemců za toto zdržení), který vlastními
výpočty dokázal a přesvědčil vodohospodáře, že
kapacita čističky je naprosto dostačující. To bylo první
zdržení, téměř roční. Další dohadování nastalo
v souvislosti se špatným projektem energetiků, který
bylo nutno předělat, protože vedli vysoké napětí podél
státní silnice, což neodsouhlasilo ŘSD (i na to
místostarosta při projednávání projektu upozorňoval).
Toto zdržení trvalo bezmála tři čtvrtě roku. Nicméně
v současnosti je celá stavba dokončena a parcely se
pomalu zaplňují rodinnými domky.
Pokud probíráme náš volební program, zůstává nám
jeden dluh- řešení oprav na domě č. 229, kde byla
provedena pouze rekonstrukce střechy. Komunikace ve
vlastnictví obce byly v průběhu volebního období
udržovány většími či menšími opravami, parkoviště u
DD bylo upraveno na přijatelnou úroveň po dohodě
s majitelem pozemku- Centrem sociální péče Lovosice.
Součástí našeho volebního programu bylo rovněž
dobudování chodníků a úprava Růžové ulice, což se
děje právě nyní. Projekt na tuto akci spolu s dalšími
projekty jsme z 92,5 % získali z dotací EU. Není to
„předvolební tah“, jak nás někteří kandidáti z jiných
kandidátních listin osočují, tato akce byla schválena
v rozpočtu pro tento rok, byl by tedy „předvolebním
tahem“ všech zastupitelů, kteří hlasovali pro daný
rozpočet.
Co se týče dotace na rekonstrukci zámeckého parku,
nebyla za toto volební období vypsána. Byli jsme
osloveni až nyní a rada schválila předběžnou žádost o
dotaci na tuto rekonstrukci. Ve volebním programu
jsme si rovněž vytkli cíl hospodařit tak, aby bylo

Termíny svozu odpadů

ORTOPEDIE

–

popelnice
tříděný odp.

LIBOCHOVICE

Od 9. září 2014 je nově otevřená
ortopedická ambulance v Libochovicích
na náměstí 5. května č.p. 10.
Ordinační hodiny v měsíci září-říjen
úterý
13:00 – 16:00 h. a
středa
08:00 – 12:30 h.
Provádíme preventivní vyšetření dětských
kyčelních kloubů včetně sonografie
každé úterý 9:00 – 10:00.
Objednání pacientů na
tel. čísle 775 790 770.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014

Vážení občané,
stejně jako před čtyřmi lety zveřejňuji svoje
příjmy za období svého působení ve funkci starosty
v období 2010-2014.
Plat za práci ve škole mi činil v základu se
všemi příplatky
v roce 2011
38 000 Kč.
od roku 2012-2014
40- 42 000 Kč
Výše tohoto platu se pohybovala, protože jsem
v letech 2012-2014 učil přespočetné hodiny buď
stálé, nebo za nepřítomné kolegyně.
Funkční odměna za výkon neuvolněného starosty
byla:
18 313
od zvolení do funkce 24.11.2010 do
31.12.2010
17 249
od 1.1.2011 do 31.12.2013
19 582
od 1.1.2014
Součtem za 4 roky (přesněji 47 měsíců) jsem
vydělal z funkční odměny 815 515 Kč, což je
17 352 Kč v průměru na měsíc. Obci jsem tím, že
jsem byl neuvolněným starostou, ušetřil zhruba
stejnou částku, tedy asi 800 000 Kč. Jako statutární
zástupce obce ovšem ručím svým majetkem
v plné výši za jakoukoli zaviněnou škodu (na rozdíl

od zaměstnance, který ručí do výše čtyřnásobku
měsíčního platu). Propočtu-li hodinovou mzdu na
skutečně vynaloženou práci, vychází mi 200-250 Kč
na hodinu. Ze své zkušenosti vím, že
tato
hodinová částka je nízká, pokud sháníte řemeslníka
kupř. na opravy při adaptaci domu.
Vydělané peníze jsem vložil do akontace
hypotéky na byt dcery (105 000 Kč), do adaptace
tohoto bytu (cca 120 000 Kč) a do adaptace střechy
domu, kde bydlí moji rodiče (173 000 Kč). Kromě
toho jsem byl nucen zálohově zaplatit právní služby
ve výši 120 000 Kč. Ostatní peníze jsem spotřeboval
jednak na obsluhu hypoték a na běžný provoz
domácnosti a pomoc rodičům.
Není tedy pravdou to, co o mně jeden čas
bylo šířeno, totiž že „skupuji v Lovosicích byty,
nejspíše na kšeft“. Zakoupil jsem pouze jeden byt pro
dceru a to ještě na hypotéku.
Po celé období jsem nepoužíval služební auta
a všechny pojížďky týkající se obecních záležitostí i
jednání a schůzí, kde jsem zastupoval obec, jsem
obstarával vlastním vozidlem bez nároku na
cestovné.

Říjen
Když dlouho listí nespadne,
tuhá zima se přikrade.
Kolikrát tohoto měsíce
sněží, tolikráte v budoucí
zimě sníh padati má.
V říjnu mráz a větry leden, únor teplý.
Divoké husy na odletu konec i babímu létu.
Září víno vaří, říjen mačká
hrozen.

Mgr. Arnošt Waschta

Listopad
Když napadá sníh na zelené
listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho
sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Stromy-li v listopadu
kvetou, sahá zima až k létu.
Listopadové hřmění pšenici
ve zlato mění.
Teplý říjen - studený
listopad.

Prosinec
Pošmourný prosinec, dobré
je znamení pro sady, lučiny
i všechno osení.
V prosinci-li zima, sníh-li
hojně lítá, hojnost všady
bývá žita.
Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený.
Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v červnu.

možno případnou rekonstrukci provést z vlastních
prostředků. V další části tohoto hodnocení (týkajícím se
hospodaření obce) bude patrno, že i tento závazek jsme
naplnili.
Byla dokončena stavba plně funkčního sběrného dvora
a dnes je tento dvůr v plném provozu. Jeho řešení
vzbuzovalo polemiky a názory na něj se různí. Je
ovšem pravda, že nikdo ze zastupitelů nepřišel s jiným,
lepším řešením (ačkoliv prostor k tomu byl dán) a
projekt i zadání stavby bylo schváleno zastupitelstvem.
4. Finanční hospodaření obce
K 31. 8. 2010 bylo na účtech obce 59 106 025, 08 Kč.
Zhruba s takovou částkou jsme vstupovali do volebního
období 2010-2014. K 31. 8. 2014 je stav na účtech obce
75 866 772, 93 Kč.
V uplynulých dvou letech jsme realizovali finančně
nejnáročnější akci obce- komunikace a zasíťování
nových parcel za požární nádrží a pod hřbitovem
v celkové výši přes 52 mil. Kč. Z větších akcí se pak
realizovala stavba sběrného dvora v celkové výši zhruba 5 mil. Kč a realizace nové budovy školní jídelny a
rekonstrukce školní kuchyně za celkovou cenu
7,7 mil. Kč. Z relativně finančně méně náročných akcí
pak proběhla oprava a renovace obchodního střediska
spolu s přesunutím pošty a vybudováním nového bytu,
oprava střechy na nové přístavbě č. p. 229. Vedle toho
se upravovala př. komunikace v ulici Husova.
Po celé volební období jsme podporovali dotování
poplatků za sběr komunálního odpadu, protože si
myslíme, že když má obec hlavní příjmy ze skládky
komunálního odpadu na svém území, občané by měli
tuto skutečnost pocítit jako určitou výhodu. Vezmu-li
pro příklad modelovou čtyřčlennou rodinu a náklady na
odpady vydané obcí v roce 2014, pak jsme takové rodině ušetřili roční náklad ve výši 950 Kč za osobu,
t. j. 3800 Kč.
V oblasti pomoci seniorům a matkám na mateřské
dovolené jsme zavedli pravidelný „předvánoční“
příspěvek seniorů od 70 let a matkám do 4 let věku
dítěte ve výši 1500 Kč. Stejný příspěvek dostává i
matka- občanka Čížkovic při narození dítěte.
Finančně jsme podporovali zájmové aktivity minimálně
ve stejné výši jako v minulosti. Sportovní kluby
dostávaly své pravidelné finanční dary v každém
rozpočtu, vedle toho byly vynakládány nemalé
prostředky na údržbu a renovace tělocvičny i místního
fotbalového hřiště. Vedle toho bylo v rozpočtu počítáno
i s nově vznikajícími sportovními aktivitami.
Vedle těchto příspěvků byly hrazeny klubům a
dobrovolným hasičům doprava a služby překladatele na
společné akce se spřátelenou obcí Klipphausen v SRN.
Na sportovním poli bylo rovněž pořádáno několik
zájezdů na utkání, které byly dotovány částkou
cca 50-70 tis. Kč ročně.
V oblasti kultury se stalo tradicí pořádání pouti

s programem známých umělců, vedle zájezdů do
pražských divadel jsme však otevřeli tradici hostování
divadel v našem KD. Všechny tyto aktivity byly
dotovány v rozpočtu obce nemalými prostředky, ceny
vstupenek nepřesáhly 100 Kč na osobu a v předprodeji
byly pro občany Čížkovic a Želechovic zpravidla
s dvacetikorunovou slevou. Pro srovnání uvedu jednu
osobní zkušenost- shlédl jsem představení Klíče na
neděli před dvěma roky v Plzni na festivalu
A.Procházky a platil jsem za lístek 449 Kč. Vstupné
zde, v Čížkovicích bylo 80 Kč. Z toho je patrno, že
dotace směrem ke kulturním aktivitám je kvalitní.
Základní a mateřská škola byla dotována následovněrok 2011- 3 mil. Kč, 2012- 3,2 mil. Kč,
2013- 3,05 mil. Kč, 2014- 3,2 mil. Kč (z toho 140 tis.
investice- předěly v pavilonech MŠ).
Z výše uvedeného je patrno, že představitelé obce
nehazardovali finančními prostředky, jestliže při tak
rozsáhlé podpoře nevýdělečných činností a při všech
akcích, realizovaných za toto volební období, navýšila
finanční prostředky obce o 16,76 mil. Kč.
Slyšel jsem o velkých diskusích směrem k počtu
pracovníků na OÚ a jejich „zbytečnosti“. Takové
diskuse může vést pouze člověk neznalý věci, protože
ten neví, kolik agendy na obec přibylo s nově přijatými
zákony. Naposledy to byla agenda opatrovnictví pro
všechny občany- klienty sociálních ústavů, kteří mají
opatrovnictví soudem určeno a mají trvalé bydliště
v obci. To jsou téměř všichni, kteří procházejí
Domovem na svobodě a dnes jsou třeba v chráněném
bydlení mimo obec. Je zákonem dáno, že agendu
opatrovnictví přebírá obec.
I přes přibývající agendu jsme od r. 2008 ustálili počet
pracovníků na OÚ a nepřibírali jsme žádné nové.
Každý pracovník OÚ má své specializace, které
vychází z toho, co je obec povinna zabezpečit
v samosprávném působení i v přenesené působnosti
státní správy.
Nárůst 0,5 úvazku jsme zaznamenali v oblasti
sociálních služeb. Ze zákona totiž opět vyplývá, že
obec, pokud provozuje dům s pečovatelskou službou, je
povinna zajistit pečovatelské služby i občanům ve
svém katastru. Z řad občanů bylo vzneseno několik
požadavků, týkaly se především donášky jídla, které
jsme tímto zabezpečili.
Pracovní skupina má 4 pracovníky a 2 pracovníci jsou
v útvaru dopravy a správy budov. Může se vést diskuze
o tom, zda mít pracovní skupinu či veškeré její
povinnosti nakupovat jako služby. Pokud by bylo
vybavení obce nulové, je tato diskuze legitimní.
Vzhledem k tomu, že když jsem nastupoval do funkce
starosty, měla obec nadstandardně vybavený strojový a
dopravní park, asi by bylo plýtvání obecním majetkem
nechat tento park zreznout nebo prodávat ho pod
cenou.

Pokud by se takto nakupovaly služby kupř. na úpravu
zeleně, platili bychom v ceně za službu amortizaci
podobných strojů, zatímco naše by byly nevyužité
uskladněny nebo nevýhodně prodány.
V poslední době je trendem říkat, že obec je nutno řídit
jako podnik, to je s maximální efektivitou. Podle mého
názoru je takové myšlení zcestné. Obec je živý
organismus, kde by mělo platit pravidlo solidarity a
vzájemné
prospěšnosti.
Požadavek
maximální
efektivity znamená především na všem „vydělat“ a
dělat jen to, co se obci „vyplatí“. V tu chvíli bychom
ale popírali vše, co děláme na podporu sportu, kultury,
seniorů, nově narozených dětí, ale i výhody pro
všechny občany obce (př. platby za komunální odpad).
Obec by měla občanům poskytovat uspokojení jejich
potřeb.
5. Sportovní, kulturní a zájmové aktivity
V celém volebním období jsme prokázali, že podpora
zájmových aktivit všeho druhu je nám vlastní. Plnou
podporu dotační mají sportovní kluby i zájmová
sdružení v obci. Tuto podporu jsme – jak již bylo
řečeno - rozvíjeli, nikdy jsme nesouhlasili s jejím
snižováním nebo zrušením.
Žákyně stříbrné v krajské soutěži
a zlaté na turnaji Giacoma Casanovy
Vynikajícího úspěchu dosáhla naše děvčata ve
čtyřkolovém volejbale v krajské soutěži. Ze 17
účastníků „béčko“ obsadilo celkově 13.místo a „áčko“
2.místo v této soutěži. Bohužel je jen škoda, že je
konec soutěže.
Na posledním turnaji v Žatci „Béčko“ vyhrálo ve
3.lize a děvčata by v příštím turnaji hrála ve druhé lize
a v tabulce by postoupila ještě víš. Na holkách je znát
větší sehranost, bojovnost a vůle vítězit. Do příští
sezóny můžeme očekávat ještě větší zlepšení a
troufám si říct, že i šanci bojovat o medaile.
„Áčko“ bohužel díky jen jedné kvalifikaci
prohrálo s Teplicemi postup do 1.ligy a po prvním
turnaji, kdy jsme začínali ve druhé lize již samým
vítězstvím se nám v 1.lize nepodařilo dohnat
pětibodovou ztrátu na první Teplice (1.kolo
Teplice 17b, Čížkovice12b, 2.kolo Č 17b, Tpc 16b,
3.kolo Č 17b, Tpc 16b, 4.kolo Č 17b, Tpc 16b). Mohu
říci, že díky špatnému systému této soutěže jsme
nepřivezli pohár a skončili na 2.místě. Soutěž včetně
kvalifikace jsme prošli s jednou prohrou a 19-ti
výhrami! Teplice tři prohry a 17výher. Holky si to
obrečely, ale pro nás i pro ostatní družstva svým
výkonem ukázaly, že jsou stejně jedničkami!
Závěrečné pořadí krajské soutěže:
1.
VK Šanov Teplice A
65b
2.
VTK Čížkovice A
63b
3.
VK TO Duchcov A
58b
4.
VK Šanov Teplice B
54b

V oblasti kultury jsme pokračovali v dotovaných
zájezdech občanů do divadel v okolí a v Praze, nově
jsme podporovali i konání kulturních představení
profesionálních umělců v Čížkovicích. Za nedílnou
součást těchto aktivit jsme považovali pořádání akcí
pro seniory v obci.
6. Komunikace s veřejností
Za standardní komunikaci jsme počítali po celé volební
období průhledná zasedání zastupitelstva obce a
pravidelnou aktualizaci webových stránek obce. Vedle
toho je obecní úřad otevřen veřejnosti 4 dny v týdnu.
Zhruba čtvrtletně byly vydávány noviny, kam mohli
občané vkládat své příspěvky. Pro akutní případy byla
zveřejněna telefonní čísla starosty, místostarosty i
úředníků obce. Činnost volených zastupitelů a úředníků
OÚ jsme chápali jako SLUŽBU OBČANŮM, nikoli
jako MOC NAD OBČANY.
Ne vždy se všechno podaří ke spokojenosti všech. Za
svou osobu a věřím, že i za všechny zastupitele mohu
říci, že jsme k problémům a jejich řešení vždy přistupovali s maximálním nasazením a s nejlepšími úmysly.
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SKP Sever Ústí n/L
53b
VSK Spartak Děčín
53b
VK Sever Žatec B
44b
VK Šanov Teplice C
36b
VK Šanov Teplice D
34b
VK Sever Žatec A
33b
VSK Spartak Děčín 3
27b
VK TO Duchcov C
23b
VTK Čížkovice B
21b
VSK Spartak Děčín 2
21b
VK Ervěnice Jirkov A
12b
VK TO Duchcov B
8b
VK Ervěnice Jirkov B
7b
To, že jsou nejlepší, děvčata potvrdila na
červnovém turnaji Giacoma Casanova v Duchcově,
který s přehledem vyhrála a vítěze z krajské soutěže
Šanov Teplice porazila ve skupině rozdílem třídy. Ve
finále nás čekal domácí Duchcov, nad kterým jsme
s přehledem také vyhráli. Béčko podalo vynikající
výkon, kdy ve 2.skupině remizovalo s pozdějším
finalistou Duchcovem a se čtvrtým Teplickým
Béčkem, které celkově skončilo na 7.místě
ze 12.účastníků.
Pořadí turnaje Casanova:
1. Čížkovice A, 2. Duchcov A, 3. Teplice A, 4. Teplice B,
5. Žatec A, 6. Duchcov B, 7. Čížkovice B, 8. Žatec B, 9.
Savo Praha A, 10. Žatec D, 11. Žatec C, 12. Savo Praha B.

Ještě jednou všem holkám velká GRATULACE
za vynikající výkon v sezóně 2013/2014. Poděkování
patří trenérce Petře Skružné a VŠEM, co se po celou
sezónu starali o mládež.
Za VTK Jarda Jelínek.

Krajská soutěž A družstvo

Krajská soutěž B družstvo

S účastníky krajské soutěže—2.místo A družstva

Volejbalový klub Čížkovice
Informace o klubu, složení družstev, výsledky
zápasů, rozpisy tréninků i přihlášku do klubu
spolu s kontakty naleznete na internetových
stránkách VTK Čížkovice :
volejbal-cizkovice.webnode.cz

Turnaj Casanova

