Plánované akce:
30.4.2015 od 18:00 h.
Pálení čarodějnic (fotbalové hřiště v Čížkovicích)
5.6.2015 od 16:00 h.
Dětský den (fotbalové hřiště v Čížkovicích)*
6.6.2015
Setkání seniorů (budou rozesílány pozvánky)**
8.6.2015 od 19:00 h.
Do ložnice vstupujte jednotlivě - komedie divadelní spol. Háta (KD Čížkovice)
25.7.2015 od 15:00 h.
Čížkovická pouť (fotbalové hřiště v Čížkovicích)
2.11.2015 od 19:00 h.
Byt na inzerát - komedie divadelní spol. Háta (KD Čížkovice)
*Termín a čas dětského dne může být změněn z důvodu nepřízně počasí.
**Setkání seniorů není veřejnou akcí.
Zájezdní akce budou postupně doplňovány, sledujte vývěsní místa, webové stránky a facebook obce.
Pokud to bude jen trochu možné, tyto akce zde budou umísťovány s dostatečným předstihem vždy v pátek, v
odpoledních hodinách, aby měli všichni zájemci dostatek času akci zaregistrovat.

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

Kronika 23.část
Obzvláštní péči obce zasluhuje vodovod. Nejen
že dodává lidem i hospodářskému a domácímu
zvířectvu dobrou pitnou vodu, ale hlavně že jí
dodává málo a potrubí často praská. Vodovod byl
nejčastějším předmětem porad a uvažování
místního národního výboru , ale i stížností
obyvatelstva. Toho roku se uvažovalo o koupi
pramenu „Kukla“ v Košťálově. O věci bylo jednáno
s
vodohospodářským
oddělením
okresního
národního výboru v Litoměřicích. Obec JenčiceKošťálov dala svolení k prodeji pramenu, na místě
byly konány pokusy. Voda shledána nezávadnou,
avšak po propočítání vydatnosti pramenu v době
vláhy a sucha se shledalo, že tento pramen nebude
krýti celou spotřebu obce zejména za sucha, že dále
by přístavba potrubí vyžadovala velkého nákladu. I
bylo od tohoto upuštěno. Opravy neustálého
praskání potrubí je dalším bolavým problémem
vodovodu.
Sportovní klub „Viktorie“ byl na základě zákona
o jednotné tělovýchově začleněn do jednoty Sokola
Lovosice a stává se jeho odbočkou. Svou činnost
vyvíjel ze všech spolků nejvíce, hrál zápasy kopané
přátelské i mistrovské a pořádal zábavy, takže
vykazoval slušný finanční výtěžek. Klub je
podporován větším množstvím členů i přibývajících
jakož i „fanoušky“, kteří jej při zápasech
povzbuzují. Bohužel se často stane, že co se
nedokáže uměním hráče, chce se nahradit
výřečností diváků. Měly by zmizet i hrubosti a
ošklivá slova. Klub hrál v mistrovské soutěži
druhou třídu a ukončit toho roku na 9 místě. V
malých nadšených dorostencích má četné
stoupence.
Pro zajímavost uvádíme statistická data zemědělská nejvíce vyskytujících se plodin a hospodářského zvířectva. U plodin je vzat stav osevu v květnu,
u zvířat je stav k 31.12.1948.
Plodin bylo: žito 28,45 ha, pšenice zimní 50,72
ha, pšenice jarní 16,41 ha, ječmen 57,80,oves 17,23
ha, hrách 1,52 ha, kukuřice 0,92 ha, směs 2,73 ha,

zelenina 6,91 ha, brambory 31,32 ha, cukrovka
54,17 ha, krmná řepa 10,22, krmná mrkev 0,83,
olejniny 5,67 ha, vojtěška 68,94 ha, ostatní pícniny
11,- ha.
Stav zvířectva: koně 43 kusů, hovězí dobytek
151, z toho 90 prav, dále 195 kusů vepřového
dobytka (z toho 21 prasnic), 11 ovcí, 161 koz,
1244 slepic, 8 krut, 89 hus, 14 kachen, 25 liliputek,
17 perliček.
České cementárny a vápenice, národní podnik v
Čížkovicích, splnil svůj dvouletý plán na 96%. Za
vedení ředitele Ing. Frant. Vorlíčka plní předepsané
plány a normy. Závodní lékař dvakrát v týdnu
pečuje o zdraví zaměstnanců.
Rok 1948 byl rokem vzruchu a čilého pracovního
budování. S pohnutím sledována resignace a se
zármutkem umrtí presidenta Dra Edvarda Beneše a
nadějemi zvolení a práce nového presidenta
Klementa Gottwalda. To vše mělo odezvu v konání
občanů na vsi. Na štěstí se rozrušení ke konci roku
uklidnilo a lidé se s nadšením pustili do práce, aby
si zajistili lepší chléb svůj vezdejší. Je to také cíl a
touha nás všech, abychom při zdraví a spokojenosti
mohli radostně dál pracovat.
Zapsal Rud. Boček.
Rok 1949.
Jako každoročně i letos byl zahájen masopustem,
který dává často zapomenouti denním starostem.
Zábav bylo opětně málo, jen 4 během masopustu a
ne příliš četně navštívených. Lidé, myslíc více na
denní starosti, přestávají tančit.
Velký rozruch způsobil zákon o tvoření
jednotných zemědělských družstev v naší republice
po vzoru sovětských kolchozů mezi všemi našimi .
Hovořilo se o tom doma, na poli, besedách i
schůzích a byl přijímán zemědělci odmítavě.
Nechtěli uvěřit, že i naše republika půjde cestou
socialismu, to znamená, že i v zemědělství nastoupí
společná velkovýroba. Dne 24.února byla v hostinci
u Caru oslava prvního výročí únorových dnů za pomoci školního žactva. Rozhlas pro oslavu

připravil Lad.Šanda, výzdobu provedli soudruzi
Huja Václav, Lahovský František a Alois Mudra.
Oslava byla četně navštívena.
V tomto roce se snažili někteří členové místního
národního výboru požádati o přidělení zámku v
Čížkovicích ke zřízení kulturního domu. Tento
záměr nedospěl k uskutečnění, protože místní
národní výbor neměl dosti finančních prostředků na
rozsáhlou adaptaci zámku tehdy značně sešlého, po
několik let neobývaného s rozbitými okny,
zničenou fasádou , okapními žlaby i plotem, uvnitř
neudržovaný a vlhký. Rovněž se obával ročních
značných udržovacích nákladů.
Kromě toho projevil o zámek zájem ústřední svaz
invalidů z Prahy na vybudování střediska pro
invalidy a požádal místní národní výbor o jeho
přidělení. Ten schválil příděl zámku invalidům v
červnu toho roku. Tím byl úmysl zříditi ze zámku
kulturní dům úplně zmařen.
B.Fišarová, majitelka obchodu v Čížkovicích
sama nabídla svůj obchod družstevnímu podniku
Jednota ke zřízení prodejny potravinářského zboží,
a tak v Čížkovicích vznikl první socialistický
sektor, prodejna Jednoty. Vedoucím tohoto
obchodu zůstala i nadále B.Fišarová.
V roce na návrh akčního výboru byl odňat příděl
zemědělské usedlosti čp. 4 Říhovi, který se z obce
vystěhoval. Po něm dostal tuto usedlost volyňský
Čech Josef Němeček.
Čp. 74 opustil Karel Hrdlička, poštovní
zaměstnanec. Po něm se nastěhoval Václav
Stránský.
Také v tomto roce bylo marně jednáno s
Československým filmem o zřízení kina. Kladného
výsledku docíleno nebylo.
V obci bylo již několik let od revoluce opuštěno
několik domků v tak špatném stavebním stavu, že
by z nich nemohly býti zřízeny obýváníschopné
domky. Byly proto žadatelům přiděleny k
rozbourání. Čp.63 Ant.Procházkovi, čp.8 Karlu
Chobotskému, čp. 78 Lipkovskýmu a Karlovi,
čp.81 Jeništovi Jos. a čp.41 Mindlovi Jos.
Dne
21.3.1949
byla
utvořena
rada
československých žen a první předsedkyní zvolena
Anna Raisová, manželka člena sboru národní
bezpečnosti.
Až dosud byl sběr odpadků v obci prováděn skoro
výhradně školní mládeží a uskladňován kdekoliv v
obci, také i v bývalém pivovaře, kde se často zničil.
Proto byla zřízena místní sběrna odpadků a
odpadky uskladněny v bývalé nepoužívané kůlně
proti kostelu, kterou dal místní národní výbor
upravit a pokrýt střechou.
Místní lidovou knihovnu spravovala do r.1949
Amalie Petrášková, učitelka nár.školy, a to velmi
úspěšně. Poněvadž byla přeložena do Lovosic,

ustanovil místní národní výbor novým knihovníkem
Miloslava Vrabce, který o knihovnu jeví zájem,
bydlí v Čížkovicích.
Novým nočním hlídačem se stal již letitý
V.Schwarz, důchodce, který denně a obětavě celou
noc procházel obec a hlídal majetky občanů. Jistě
při tom přemýšlel o svém „perpetum mobile“,
motoru, který jde bez pohonných hmot, o němž
často vyprávěl zájemcům. Nedožil se toho, neboť
při službě nastydl, onemocněl a zemřel. Tak
zapadlo i jeho „perpetum mobile“, z něhož vnouče
asi použilo jen kolečka.
Koncem června byly rovněž významné změny na
místním výboru. Dosavadní předseda místního
národního výboru, Antonín Mišta se vzdal funkce a
novým předsedou byl zvolen Rudolf Boček,
řed.národní školy. Schůzí k tomu účelu svolaných
se účastnilo mnoho občanstva se slibem pomoci
novému předsedovi. V pořadí je to třetí předseda od
osvobození.
V hodnocení odstoupivšího předsedy je třeba
uvésti, že doposud od revoluce se činnost místního
národního výboru týkala zejména evakuace Němců,
přidělováním zkonfiskovaného majetku, domů a
zemědělských usedlostí novým uchazečům,
zajišťováním zemědělské výroby a dodávky.
Před novým místním národním výborem pak stál
socialistický budovatelský úkol, postaviti občany na
platformu
lidově
demokratického
zřízení,
podporovati rozvoj společenské výroby. Novými
členy místního národního výboru se stali Josef
Červenka, zemědělec, Jaroslav Müller, dělník z
cementárny, Václav Hubáček, poštovní úředník a
Teofil Kimmer, zemědělec.
K zlepšení práce byly reorganizovány všechny
komise.
Zásobovacím referentem zůstal Josef Handreich.
Byl zakoupen nový rozhlasový přístroj a ve vsi
zavedeno několik reproduktorů. Přístroj postavil a
zařídil Josef Šanda. Přístroj však byl nízké
výkonnosti, tj. 75 wattů a nestačil ovládnout celou
ves. Prvním hlasatelem byl Václav Hubáček.
Brigádou dobrovolných pracovníků, částečně
placenou byly položeny roury na vodoteči vedle
čp.11 Frant.Veselého a tím odstraněna mokrá
strouha, semeniště komárů. Dále byly položeny
roury do příkopu u nádraží, kde byl podobný stav a
kde za noci padali cestující do mokrého příkopu.
Za Vágnerem, Štočkem a Ludvíkem býval hluboký
příkop, kterým odtékala voda z přívalů přes státní
silnici od hřbitova plným proudem. Příkop se stal
místem různých odpadků. Proto tam byly položeny
roury a celý příkop zavezen. Dnes tam má Václav
Vágner a J.Štoček zahrádku se stromy.
Při těchto pracích si nejlépe vedl po stránce
Antonín Mišta. Tak byly odstraněny závady

v obci, které o to nejvíce volaly.
Dále si hašiči téhož roku spravili vrata u své
zbrojnice. Požární sbor toho roku objednal s
dohodou místního národního výboru motorovou
stříkačku. Až dosud se používalo ruční stříkačky,
která se v tak rozsáhlé vesnici nemohla uplatit. Ve
svém plánu počítal s tím, že sami uhradí
50.000 Kčs, zůstatek místní národní výbor.
Podle účetní závěrky za rok 1948 byl výnos dávek
v obci v r. 1948 tento:

Petrášková. Místo ní zde zůstala Marie Bláhová a
nově ustanovena Jana Hulirova, roz.Eichlerová ze
Slatiny. Ručním pracem vyučovala Marie
Slaninová z Třebenic. Škola je trojtřídní a má 92
žáků při 5 postupných ročnících.
Ke dnům československo-sovětského přátelství
byla škola zvlášť slavnostně vyzdobena. V soutěži
o výzdobu se umístila na jednom z prvních tří míst
a dostala pochvalné uznání rady okresního
národního výboru. Za výzdobu dostala škola darem
soubor knih od ministerstva školství.
Dávka ze psů
16.320,- Kčs
Dnem 31.12.1949 byly zrušeny místní školní rady
Vodné
44.144,- Kčs
jako samostatné složky a věci týkající se školy byly
Z místností
50.900,- Kčs
převedeny na místní národní výbor. V důsledku
Celkem
111.364 Kčs
toho byla likvidována i pokladna místní školní rady
a zbytek peněz použit na nákup elektrického
Příjmy v r. 1948 činily
491.409,68 Kčs
čerpadla pro školu.
Vydání
292.189,75 Kčs
Výsledek hospodaření za rok 1949 ukazuje roční
přebytek hospodaření
199.219,83 Kčs
závěrka.
Je vidět, že místní národní výbor byl šetrným Příjmy byly
799.562,99 Kčs
hospodářem.
vydání
757.648,05 Kčs
Hospodařeno dobře, neboť vydání nepřevyšují
Na sklonku podzimu se rozjel první lidový kurs příjmy.
ruštiny za účasti 12 posluchačů. V kurse vyučovala
paní Šandová, manželka Ladislava Šandy, rodilá Úsilí o zřizování vepřince. Nadpis zní podivně. Šlo
Ruska, se značným úspěchem.
o zřízení vepřince z čp.15 soukromým zemědělcem
Ke konci roku se odstěhoval z čp.94 Jaroslav Václavem Kučerou. V.Kučera požádal místní
Kostelecký z rodinných důvodů a domek byl národní výbor o příděl čp.15 na adaptaci vepřína.
přidělen Václavu Hybrantovi, členu sboru národní Přídělu se dožadoval velmi energicky. Proti tomu se
bezpečnosti.
postavili obyvatelé vily čp.26 i samotného čp.15,
Dne 28.října a 6.listopadu byly konány oslavy, později také místní národní výbor i okresní národní
avšak tentokrát byla účast na nich slabá.
výbor z hygienických důvodů.
V tomto roce byla vytvořena síť pro újezdní Koncem r. 1949 požádal o zproštění funkce
tajemníky. Prvním újezdním tajemníkem se stal pokladníka obce Václav Vágner. Novým
Adolf Mrvík, dřívější zaměstnanec místního pokladníkem se potom stal Oldřich Krunt, úředník
národního výboru. Ten několikrát měsíčně navštívil cementárny.
obec a pomáhal odstraňovat překážky a potíže.
V roce 1949 se narodilo 16 nových občanů a
Aby knihovna rozšířila své sbírky přidělil jí místní zemřelo (chybí) čížkovických příslušníků.
národní výbor 1000 Kčs na nákup knih.
Zemský národní výbor v Praze dal do správy
Podle vlád. vyhlášky zřídil okresní národní výbor v místního národního výboru tyto dosud nikomu
Čížkovicích matriční obvod, který zahrnuje nepřidělené domky, konfiskáty, většinou ve
Čížkovice a Želechovice. Prvním matrikářem byl špatném stavu. Jsou to čp.38 a 229, 8, 9, 41, 63, 78,
Václav Hubáček, jeho zástupcem František Vacata. 30, 95, 35, 36, 60, 91, 103, 104. Čísla popisná 8, 9,
Těsně ke konci roku nakoupil místní národní výbor 41, 63, 78 a 81 byla již rozbourána. Tím se v
narychlo zařízení pro sňatkovou síň, neboť od té podstatě ukončil příděl rodinných domků doby se prováděly podle zákona občanské sňatky konfiskátů v r.1949 a nyní již je a bude na nových
na místních národních výborech, tedy i v vlastnících, aby si své domky v pořádku udržovali.
Čížkovicích.
Přídělová cena nebyla vysoká, pohybovala se od
V r. 1949 byl předsedou strany KSČ František 8.000 Kčs do 30000 Kčs i se zahrádkami a stromy a
Lahovský. Její práce byla v zajišťování úkolů mohla být z větší části uhražena vázanými vklady.
prvního roku první pětiletky. Byla to práce tvůrčí a V Čížkovicích šlo většinou o malé rod. domky o 2 a
vyznačovala se dobrou harmonií.
nejvýše 4 místnostech.
Z mateřské školy toho roku odešla Karolina
Šubrtová a místo ní zde byla ustanovena Helena Pokračování kroniky na straně 54, vysvětlení na str.
Dorlová.
53
Z národní školy odešla velmi dobrá učitelka Amalie Zapsal Boček Rud.

VTK Čížkovice uspořádalo v sobotu 10.ledna v naší hale nultý ročník badmintonového turnaje smíšených dvojic
ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo deset amatérských párů odhodlaných podat co nejlepší výkon. Hrálo se systémem každý s každým na třech kurtech. Turnaj měl nejen u zúčastněných velký ohlas, všem se líbilo a všichni se
těší na další.
Jarda Jelínek

VTK Čížkovice
Krajský přebor - starší žákyně
Aktuální pořadí po turnaji (leden 2015)
Pořadí

Družstvo

1

VSK Spartak Děčín A

2

Veros Chomutov

3

VK Šanov

4

TO Duchcov

5

VTK Čížkovice

6

TJ Sokol Litoměřice

7

VK Sever Žatec

8

SKP Ústí

9

VK Ervěnice

10

VK Litvínov

11

TJ Baník Meziboří

12

VSK Spartak Děčín B

Pravidelné tréninky probíhají v těchto
termínech:
mladší žákyně
středa
1530 - 1700 hod.
pátek
1600 - 1730 hod.
úterý
středa
pátek

starší žákyně
1700 - 1830 hod.
1700 - 1830 hod.
1700 - 1830 hod.

Nábor nových hráčů je možné uskutečnit
po domluvě s trenérkami, kterými jsou
Petra Skružná, Jolana Jelínková a Marie
Kimmerová.
Další informace a kontakty naleznete na
internetových stránkách:
volejbal-cizkovice.webnode.cz
nebo
prostřednictvím sociální sítě facebook.

Likvidace (bio)odpadu v Čížkovicích
1.1.2015 nabyla účinnosti vyhláška 321/2014
Sb. ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu
zajištění
odděleného
soustřeďování
složek
komunálních odpadů, ze které vyplývá, že každá obec
je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování
minimálně pro biologické odpady rostlinného původu,
a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku.
Obec Čížkovice tuto službu zajišťuje
prostřednictvím sběrných dvorů v Čížkovicích a
Želechovicích (v Želechovicích je otevřen vždy v
sobotu od 1000 do 1300 hod. a v Čížkovicích každou
středu a sobotu od
1400 do 2000 hod.). Pro
zjednodušení a zpřístupnění služby občanům bylo
rozhodnuto o přistavení speciálních nádob na
bioodpad všem zájemcům až k domu (pozor, tato
nádoba není vaším ba ani obecním majetkem, je
majetkem firmy BEC odpady, s.r.o.).
Nádoba na bioodpad má provzdušněnou
konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
Rošty, otvory a žebra zajišťují provzdušňování a
oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Díky tomu
nedochází k zahnívání odpadu a ani při 14ti denním
svozu obsah nádob významně nezapáchá. Díky
vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své
hmotnosti, čímž uvolňuje prostor pro další materiál.

Co do nádoby PATŘÍ:

listí

tráva

plevel

spadané ovoce

větve keřů a stromů

další odpad ze zahrad

z domácností pak pečivo

zbytky zeleniny a ovoce

odpad z přípravy kávy a čaje

neznečištěná zemina
Co do nádoby NEPATŘÍ:

kosti

maso

uhynulá zvířata

jedlý olej

tekuté a kašovité zbytky jídel

obaly

směsný komunální odpad

kamení

suť

jiné nerozložitelné odpady

termíny svozu (vždy v sudý týden ve čtvrtek):
Týden
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.

Den
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

Datum
16.04.2015
30.04.2015
14.05.2015
28.05.2015
11.06.2015
25.06.2015
09.07.2015
23.07.2015
06.08.2015
20.08.2015
03.09.2015
17.09.2015
01.10.2015
15.10.2015
29.10.2015
12.11.2015
26.11.2015

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu
nejpozději v 6:00 h. ráno.
Papír, plasty, sklo a kovy
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a
kovů (ale i nebezpečného odpadu).
Papír a plasty máte možnost třídit doma do
různobarevných pytlů, které dostanete zdarma na
požádání v budově obecního úřadu, dále je po obci
rozmístěno několik "hnízd" s barevnými kontejnery,
určenými pro tříděný odpad (tato hnízda obsahují i
místo pro skleněný odpad), kov pak patří do sběrny,
nebo sběrného dvora. V Čížkovickém sběrném dvoře
je místo i pro nebezpečný odpad, jehož odvoz je ale
ještě navíc dvakrát ročně zajištěn opět firmou BEC
odpady, s.r.o. - a to z několika sběrných míst v obci.
Zbývá snad už jen běžný směsný komunální
odpad, jehož vývoz je zajišťován stále stejným
způsobem a pro občany Čížkovic a Želechovic
již několikátým rokem zcela zdarma (stejně, jako
všechny ostatní výše jmenované služby).
Pro srovnání uvádíme poplatky za SKO okolních
obcí: Lovosice 492,- Kč /osoba/rok; Sulejovice
360,- Kč/osoba/rok, Třebenice 700,- Kč/osoba/rok
Litoměřice 498,- Kč/osoba/rok atd. ...

Volby do zastupitelstev obcí
Od vydání posledního čísla novin proběhly jedny
volby, a to volby do zastupitelstev obcí. Ve dnech 10.
a 11.10.2014 se do prvního patra OÚ Čížkovice do
zasedací - v tu dobu volební - místnosti z celkových
1108 voličů nedostavila ani polovina - bylo vydáno
533 úředních obálek a stejný počet i odevzdán do
hlasovacích schránek. Volební účast tedy byla
spočítána na 48,10%. Každý volič měl k dispozici 15
hlasů (celkem tedy 7995), ale platných hlasů bylo
odevzdáno jen 7039.
Ze sedmi zaregistrovaných kandidátek a celkových
80 kandidátů se zastupiteli stali:
Kandidátní listina







číslo

název

2

BUDOUC. ČÍŽKOVIC a ŽELECHOVIC

2

Po uplynutí lhůty pro možnost odvolání, kterého jsme
se při minulých komunálních volbách snad poprvé v
historii obce dočkali, a kterého žádný z kandidátů
nevyužil, byli dne 10.11.2014 na ustavujících
zasedání zastupitelstva po složení slibu zvoleni
starosta (Mgr.Arnošt Waschta), místostarosta (Pavel
Kimmer), členové rady (Zdeněk Gajdoš, Stanislav
Suchý a Petra Skružná) a předsedové a členové
finančního (předsedkyně Mgr.Bc.Martina Týlová,
členové Jaroslav Jelínek, Luboš Trestr a Milan
Svojše) a kontrolního výboru (předseda Luboš
Oszvald, členové Jaroslav Řehák, Petr Čermák,
Ing.Jan Moša a Ing.Vlastimil Slavík).
Kandidát

poř.

Hlasy

Pořadí
zvolení

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

13

Moša Jan Ing.

140

8,35

1

BUDOUC. ČÍŽKOVIC a ŽELECHOVIC

5

Čermák Petr

139

8,29

2

2

BUDOUC. ČÍŽKOVIC a ŽELECHOVIC

2

Trestr Luboš

138

8,23

3

2

BUDOUC. ČÍŽKOVIC a ŽELECHOVIC

3

Svojše Milan

136

8,11

4

4

Komunistická str.Čech a Moravy

1

Gajdoš Zdeněk

71

11

1

5

NEZÁVISLÍ OBČANÉ

2

Kozel Aleš

137

9,05

1

5

NEZÁVISLÍ OBČANÉ

1

Jelínek Jaroslav

130

8,59

2

5

NEZÁVISLÍ OBČANÉ

13

Slavík Vlastimil Ing.

124

8,19

3

6

SNK Evropští demokraté

1

Kimmer Pavel

79

12,2

1

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

1

Waschta Arnošt Mgr.

230

9,5

1

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

6

Suchý Stanislav

223

9,21

2

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

2

Skružná Petra

220

9,08

3

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

5

Týlová Martina Mgr. Bc.

192

7,93

4

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

3

Řehák Jaroslav

169

6,98

5

7

SEVEROČEŠI ČÍŽKOVICE

4

Oszvald Luboš

150

6,19

6

číslo

Ještě na první - ustavující schůzi zastupitelstva se jeho členové dohodli na zkrácení času mezi
svoláváním a pevně stanovili termíny jednotlivých schůzí
(pro rok 2015: 11.5.; 29.6.; 7.9.; 19.10.; 30.11. a 28.12.).
29.12.2014 byl schválen rozpočet, byla i nadále ponechána nulová sazba poplatku za odpad a bylo
schváleno spolufinancování projektu "Revitalizace zámeckého parku", který je právě realizován a
zahrnuje mimo jiné ošetření stromů v zámeckém parku, jejich kácení a novou výsadbu (vzhledem k
tomu, že zámecký park je památkovou zónou, je vše pod kontrolou státní památkové péče), obnovu cest
v rámci možností památkové zóny (kdy asfaltové chodníčky pro bruslaře skutečně zřídit nelze), nebo
obnovu laviček a košů na odpad, apod. .
2.2.2015 bylo schváleno vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci OÚ Čížkovice
a celkovou rekonstrukci ZŠ Čížkovice (na obě akce je vypsána dotace - zjednodušeně řečeno obec tedy
může za zlomek ceny získat to, za co by za pár let platila několikanásobně vyšší a hlavně plnou
pořizovací cenu). Dále byla zrušena vyhláška o zákazu podomního prodeje, ale tento druh prodeje je v
obci nadále zakázán Nařízením obce č.1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Pokud
tedy budete obtěžováni ve svých domech a bytech podomními prodejci, můžete věc řešit přivoláním
obecního strážníka (tel.č. 602 150 938).




Pátým členem finančního výboru byl zvolen Ing. Jaroslav Mareš a zastupitelstvo neodsouhlasilo
zavedení namátkových kontrol na alkohol ve svých řadách.
9.3.2015 bylo schváleno vybudování páteřního řádu rozvodu pitné vody k zahrádkářské kolonii pod
parkem. Byl schválen záměr ustanovení osadního výboru v obci Želechovice.
23.4.2015 byly schváleny strategické záměry (tzn. akce, které jsou zatím pouze ve stádiu prvotního
plánování): v otázce odkanalizování Želechovic a části Čížkovic bude prioritní vlastní stavba
kanalizace; zjištění (průzkumem) možností nákupu jednoho pruhu na vybudování jedné komunikace a
inženýrských sítí o šíři 10 m souběžně s ulicí Benešova; dále strategický záměr kompletní rekonstrukce
veřejného osvětlení s položením další moderní kabeláže a nakonec odkup pozemků části č.parc. 487/8,
části č. parc. 487/7 a č.parc. 487/6 v k.ú. Čížkovice (pro stavbu sportovního a volnočasového hřiště).
Odsouhlaseno bylo také zřízení vlastní autobusové dopravní linky (pro zlepšení dopravní obslužnosti v
našich obcích po změnách, které nedávno proběhly v jízdních řádech - s tím, že se ale nadále budeme
snažit o změnu jízdních řádů, která by vyhovovala potřebám občanů naší obce).

Osadní výbor v Želechovicích
Osadní výbor je speciální typ výboru
zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán,
který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.
Může vzniknout pouze z vůle zastupitelstva obce,
projevené většinovým hlasováním.
Osadní výbor může (avšak nemusí) být zřizován
zastupitelstvem obce podle zákona o obcích. Výbory
musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo
určuje počet členů osadního výboru (podle zákona
musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad
zvolí předsedu.
Osadní výbor v Želechovicích bude tříčlenný.
Vedle zastupitele, Petra Čermáka, jsou pro členství
navrženi Vít Laube a Antonín Bláha, kteří získali
největší počet hlasů v hlasování, které proběhlo
27.3.2015 od 1600 do 2000 h. v prostoru bývalé
želechovické hospůdky.
Ze zákona není takové hlasování (občanů s trvalým

pobytem na území, pro které se osadní výbor zřizuje)
povinné, přesto ale byla občanům dána možnost
rozhodnout
o
složení
osadního
výboru
prostřednictvím hlasování pro jednotlivé kandidáty,
kteří projevili zájem o členství v osadním výboru na
schůzi občanů Želechovic dne 20.února 2015. Toto
neoficiální rozhodnutí občanů bude předloženo
zastupitelstvu obce.
Výsledky hlasování:
"voličů" celkem
71
vydaných obálek
35
odevzdaných obálek
35
platných hlasů celkem
63 (každý volič měl
dva hlasy, maximálně tedy
mohlo být odevzdáno 70 hl.)
neplatných hlasů celkem
0
Dílčí počty hlasů:

Iva Marie Říhová
Antonín Bláha
Vít Laube

17
21
25

soupeř dávali do boje vše, ale diváci se další branky
dočkali až v 82 min., kdy Vašek Cíl dostal překrásnou
přihrávku a už se nemýlil. Stav utkání 2:0 a soupeř
FK Viktorie Čížkovice - Podlusky 3:0 (1:0)
bojoval a snažil se s výsledkem ještě něco udělat, ale v
Soupeř z popředí tabulky, který přijel do 90.min. na 3:0 upravil opět Venda Cíl a mohli jsme se
Čížkovic, se netajil tím, že si přijel pro tři body. radovat z opravdu vydřených tří bodů. Poděkování si
Začátek utkání tomu nasvědčoval. Soupeř začal s zaslouží i domácí fandové.
elánem a hned v páté minutě měl velkou šanci, kterou
na štěstí pro domácí neproměnil. Hra se pomalu
vyrovnala a Viktorka získávala převahu a tím i šance, Hl. rozhodčí - M.Novotný
které jsme trestuhodně neproměňovali. Bylo to hodně
bojovné a rychlé utkání. Diváci mohli být
předváděnou hrou obou týmů spokojeni, i když to Branky : V.Cíl 2x a M.Bozděch
nejdůležitější koření fotbalu - branky moc nepadaly,
lépe řečeno jen jedna v prvním poločase, a to k radosti Sestava : J. Jošt, F.Rybár, J.Zyka, D.Vipler,
domácích diváků do sítě hostí, kterou vstřelil Michal M.Koždoň, J.Balango, S.Šírek, L.Horký, T.Gajdoš,
Bozděch. Ve druhém poločase drama pokračovalo. M.Bozděch, V.Cíl, J.Mejta, L.Vostrý, M.Bartoš.
Oba soupeři se snažili o vstřelení branky. Šance si
vytvořily obě strany, ale buď brankáři a nebo trocha
štěstí při zakončování byli proti. Jak domácí, tak i
autor: J.Mejta
Sobota 11.4.2015 od 16.30.hod.

