Čtvrtletník obce Čížkovice

náklad 200 ks

1.11.2017

Poplatek

za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, tedy poplatek "za popelnice",
zůstane v roce 2018 nulový pro občany i
místní podnikatele. Obyvatelé rodinných
domků si budou moci opět zdarma
vyzvednout nálepky na popelnice v
budově Obecního úřadu v Čížkovicích, a
to i během celého ledna, kdy ještě platí
nálepka2/2017.
Vichřice Herwart vyvrátila 29.10.2017 v čížkovickém Zámeckém Termín pro vyzvednutí nálepek na rok 2018 bude
parku strom (Jasan ztepilý).
upřesněn a zveřejněn na vývěskách i na internetu.

Parkování na sídlišti
Již několik let jsou podle projektu Dopravní
řešení Čížkovice - Bezpečná obec postupně
rekonstruovány části našich obcí. Letos bylo
kromě jiného vybudováno parkoviště s devíti
parkovacími místy u panelového domu čp. 264
(dokončeno v dubnu 2017). Celá rekonstrukce
parkovacích ploch sídliště, která byla dokončena
dávno před tím, počítala se zákazem parkovaní u
čp.260 s tím, že do doby dokončení zmíněného
horního parkoviště nebude zakázaná zóna
pokutována. Situace se změnila, parkovacích

míst přibylo a od nynějška do 30.11.2017 budou
majitelé a provozovatelé aut, kteří parkují v
místě zákazu u domu čp.260, obecním
strážníkem upozorňováni na porušení předpisů.
Od 1.12.2017 pak bude tyto přestupky řešit
Město Lovosice.
Důvodem těchto opatření je umožnit průjezd
záchranným složkám. A nejen na sídlišti, ale i v
celé obci parkujte tak, aby mohlo projet i velké
hasičské auto, nikdy nevíte, kdy se nedostupnost
pomoci může dotknout i Vás.

...stav financí a počty žadatelů ke
31.10.2017.
Celkem podáno 109 žádostí.
Schváleno 94, zamítnuto 5 a 10
čerstvých
žádostí
čeká
na
projednání.
Vyplaceny

4.465.179,- Kč

Zbývá

10.534.821,-Kč

(konečný termín podání
žádosti
o
dotaci
je
prodloužen do 31.8.2018).
Více informací k Dotačnímu
programu na ekologické řešení
vytápění objektu sloužícího k
bydlení naleznete na elektronické
úřední
desce
na
adrese
www.cizkovice.cz nebo přímo v
budově OÚ Čížkovice.

Miss léta 2017

seniorům, novorozencům, dětem do 4 let
Výplaty příspěvků probíhají na OÚ Čížkovice od
15.11.2017 do 15.12.2017 pouze v tyto hodiny:
8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 16:00 hod.
9:00 – 11:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.
8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 16:00 hod.
9:00 – 11:00 hod.

Senioři:
Občané, narozeni do 31.12.1947, mající od
1.1. do 31.12.2017 trvalý i faktický pobyt
v obci.
Příspěvek bude vyplacen po osobním
předložení občanského průkazu (imobilním,
zdravotně hendikepovaným seniorům bude
příspěvek na požádání dopraven na adresu
trvalého pobytu).

EKO - dotace...

Dne 24.9.2017 při
příležitosti
111. výročí založení
závodiště Velká
Chuchle se právě
zde odehrálo finále
soutěže krásy Miss
léta. Čížkovická
rodačka Kristýna
Malířová vybojovala
v početné
konkurenci krásné
třetí místo.
Gratulujeme!

Vyplácení příspěvků

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

3/2017

Novorozenci:
Děti, narozené od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Pro matky, mající v den narození dítěte trvalé bydliště i faktický pobyt v obci nejméně 6
měsíců.
Příspěvek bude vyplacen matkám, které
předloží rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.

Děti do 4 let věku:
Děti, narozené od 1.1.2013 do 31.12.2017.
Zákonní zástupci i dítě mají trvalý i faktický
pobyt na území obce od 1.1. do 31.12.2017
Příspěvek bude vyplacen zákonným zástupcům, kteří předloží rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.

Chcete-li přispět do dalšího vydání Čížkovických novin pro období 1-3/2018 článkem či inzerátem, zašlete jej
na adresu oucizkovice@seznam.cz, případně doneste osobně na Obecní úřad v Čížkovicích do 23.12.2017.
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FK Viktorie Čížkovice
Malé ohlédnutí za uplynulou
fotbalovou sezónou 2016 - 2017
*Naši benjamínci – starší přípravka, vedená
trenéry Karlem Hrachovcem ml. a Jiřím
Johanovským, bojovala velice dobře jak
v okresní lize mladších přípravek, tak
v okresním poháru. V přípravce byla znát
dobrá koncepce trenérů a co bylo povzbuzující – zvýšil se zájem nejmladších 5 až 6ti
letých „fotbalistů“. Výbor se snažil vyjít vstříc
materiálnímu zabezpečení a trenéři učili ty
nejmenší prvním fotbalovým krůčkům a těm
vyspělejším vštěpovali základy fotbalových
pravidel a taktiky. Je jen škoda, že není
zájem od dospělých na trénování mladší
přípravky. Stávající trenéři se nemohou
věnovat na tréninku začátečníkům a st.
přípravce zároveň. Navíc bychom chtěli od
příští sezony přejít do mladších žáků a proto
bude nutné sehnat trenéry pro nejmenší.

*Stará garda – hraje okresní soutěž
neregistrovaných a vede si zdatně a šíří
dobré jméno FK Čížkovice. Trenér Vláďa
Novotný má k dispozici dobrou partu 20
fotbalistů staré gardy. Někteří ještě aktivně
hrají za Áčko Viktorky a v případě většího
počtu zraněných vypomáhali našemu Á týmu
s doplněním sestavy. Je to příkladná
spolupráce mezi oběma družstvy. Kádr staré
gardy – trenér – Vláďa Novotný – hráči –
Petr Doležal, Milan Kubec, Jan Balango st.,
Zdeněk Štýbr, Milan Koždoň ml., Petr Repka
Mirek Hrstka, Vláďa Pilnaj, Ivan Ivanovič,
Jan Mejta, Radek Filous, Petr Král, Pavel
Sečkár, Jaroslav Mejta ml., Petr Vrabec,

Milan Koždoň ml. Problém s nedostatkem
hráčů byl citelný a tak všichni co mají s Á
týmem co do činění museli vyvinout velké
úsilí, abychom získali nové hráče, což se nám
vcelku podařilo, ale jaká bude kvalita tohoto
týmu ukáže až nová sezona, ve které
budeme bojovat o body ve III. A třídě. Nyní
má trenér s realizačním týmem k dispozici
21 hráčů. Bohužel už nyní při zahájení
nového ročníku, máme několik zraněných.
Kádr Á mužstva – trenér Milan Koždoň ml.,
asistenti - Jirka Vanča a Petr Doležal.
Hráči – Jan Bareš, Jan Balango, Jan Mejta,
Karel Kerl, Jan Sadílek, Petr Drátovník,
Antonín Kohout, Michal Voborský, Fabián
Rybár, Dominik Vipler, Martin Machata,
*Á tým Viktorky prošel během minulé
Jakub Brda, Martin Streit, Jakub Jošt, Martin
sezony mnoha změnami. Tou nejpodstatnějMüller, Marek Přibyl, Tomáš Gajdoš, Jakub
ší byl kádr mužstva, když řada fotbalistů
Šimánek, Martin Bednář a Pavel Buzek.
skončila svoji hráčskou kariéru a někteří
přestoupili do jiných klubů. Další dosti * Je třeba také představit členy výkonného
významnou změnou byl
post hlavního výboru a poděkovat jim za obětavou práci.
trenéra, který obsadil náš dlouhodobý hráč VV pracuje v tomto složení : předseda –
Jaroslav Mejta, členové – Jiří Vanča, Zdeněk
Štýbr, Milan Koždoň ml., Antonín Kohout.
Dále, přísedící s poradním hlasem – Michal
Voborský a Jan Bareš.
Naše příznivce, kteří nás chodí v hojném
počtu při bojích o mistrovské body
povzbuzovat představit nemůžeme, ale
chtěli bychom všem poděkovat za jejich
přízeň a ujistit je, že se budeme snažit hrát
v rámci možností co nejatraktivnější fotbal,
aby chodili do našeho fotbalového stánku
v Čížkovicích rádi.
*Nesmíme
zapomenout
poděkovat
Zastupitelstvu Obce Čížkovice za finanční
podporu, bez které by fotbal v Čížkovicích
prakticky nemohl svoji činnost vyvíjet.

Předseda FK Jaroslav Mejta
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DRAKIÁDA 28.10.2017

zdroj: www.facebook.com
(SDH Čížkovice)

18.8. 2017 likvidace sršního hnízda

15.10.2017 cvičení jednotky - likvidace požáru nízké budovy a vyhledávání osob v zakouřených prostorech.
Slavnostní
předání
hasičského
vozidla 9.7.2017.
autor fotografií:
František Soukup
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První body v soutěži juniorek
Baník Meziboří - Čížkovice
3-2 (-21,-19,19,20,11)
0-3 (-21,-12,-22)

zdroj: www.facebook.com
(VTK Čížkovice, z.s.)

Lampionový průvod
s pohádkou

11.11.2017
v 17:00 h.
u rybníka v Čížkovicích
Tvořivá dílnička od 16:00 h. u rybníka
s doprovodem rodičů. Drobné občer-

Vést 2-0 neznamená vždy vyhrát
zápas.
...o tom jsme se přesvědčili v
prvním zapase, kdy soupeř přestal
chybovat. Vyrovnal průběh utkání
a dokázal srovnat na 2-2.
Rozhodující pátý set jsme prohráli
11-15.
Ve druhém zápase jsme opět vedli

2-0. Řekli jsme si že se nesmí
opakovat průběh prvního zápasu,
a to se nám povedlo splnit do
posledního puntíku. Výhrou 3-0
jsme si spravili náladu z prvního
utkání.
Vzhledem k průběhu obou utkání
můžeme litovat našeho výpadku a
zbytečné nervozity, která nás
obrala o dva body. Přesto nezbývá
než hodnotit vstup do juniorské
soutěže pozitivně. Je to pro nás
velké ponaučení do dalších kol.

Další nervy drásající zápasy v soutěži juniorek 3. a 4.kola
VTK Čížkovice - Volejbal Ústí nad Labem
3:2 (-19,21,22,-17,11)
sety byly jako na houpačce-jednou
2:3 (-23,24,-22,21,-10)
vedl jeden, pak druhý tým. Pátý set
První set, prvního zápasu vypadal
jako rozcvičovací, ve vlažném,
tréninkovém tempu. Od druhého
setu se hra zlepšila, hráčky se
zklidnily, radovaly a set vyhrály. Další

Ztráta bodů v soutěži juniorek
TJ Sokol Litoměřice-VTK Čížkovice
3:2 (23,-15,-14,22,7)
3:0 (17,16,23)
Zklamání přišlo v 5.a 6.kole juniorek
které jsme odehráli v Litoměřicích.
Naší povinností bylo neztratit
kontakt se soupeřem a do tabulky
uhrát
minimálně
3
body.
V prvním zápase začátek setu vyrovnaný, vedeme 22-20 a prohrajeme o
dva míče. Do druhého a třetího setu

jsme zabojovali a slavily vítězství.
Úvod druhého utkání byl jako přes
kopírák toho prvního a opět jsme ho
prohráli. Začátky všech dalších setů
jsme si Ústí vždy nechali odskočit o

mnoho bodů a stálo nás mnoho sil
tyto body dotahovat. Sety byly v
koncovkách vyrovnané a bohužel v
pátém, rozhodujícím setu nám tyto
síly chyběly. Body jsme si s Ústím
rozdělili spravedlivě, ale pokud
zlepšíme přihrávku prvního míče na
nahrávačku,
můžeme
příště
pomýšlet
na
dvě
vítězství.

jsme vlétli s vervou a soupeři nedali
šanci. Ve čtvrtém setu jsme
neudrželi vedení 22-21 a hloupě
pustili daný set. V rozhodujícím
pátém setu se zhoršil příjem a poté
nervozita vykonala své a daný zapas
jsme
bohužel
3-2
prohráli.
Do druhého zápasu jsme šli s tím že
se pokusíme o vítězství. Začátek
zápasu nám vůbec nevyšel. Velka
nervozita a ztráta jednoduchých
míčů znamenala rychlé vedeni

domácího tymu. Ve třetím setu jsme
zvedali hlavu ale bohužel ani za
stavu 23-21 se opět nepodařilo
udržet vítězství v setu a tím nám i
zhasla šance o zvrat v zápase.
Zisk jednoho a ztráta dvou bodů je
vzhledem a vývoji prvního zápasu
velkým
zklamáním.
Do dalších zápasů se musíme
vyvarovat nervozity, jednoduchých
chyb a soustředit se na závěr setů,
kdy přicházíme zbytečně o vedeni.

Čížkovický Salon Elisabeth se rozšířil o nové pracoviště
pedikúry a při té příležitosti vám představujeme naší
sympatickou pedikérku Janu Baláčkovou (uprostřed),
která se ráda
postará o
péči
vašich
nohou.

Sledujte nás na
facebook.com/salonelisabeth nebo na webových stránkách www.salonelisabeth.eu, kde se dovíte nejenom o
zaváděcích cenách pedikúry, ale i o plánované společné
podzimní akci pedikúry a kosmetiky, nebo o nabídce
vánočních dárkových kosmetických balíčků a o
mnohém dalším z dění v našem salonu.
Těšíme se na Vaší návštěvu a Janě přejeme u vás
jenom samé dobré ohlasy.
Lucie Ludvíková
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autor fotografií: Jaroslav Veselka

Čížkovická pouť 29.7.2017

autor fotografií: František Soukup
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Podle pozorování některých účastníků
vypadala práce některých družstevníků takto: V 7 hodin ráno se dostavili
do JZD. Než začali zapřahat nastala kratší porada, menší
shromáždění před stájemi. Trochu si zanadávali. Kolem
8 hod. se začali trousit s vozy na pole. Ať se vláčelo, selo nebo řepa
plečkovala či vyorávala, vždy stejné. 2-3x se zajelo sem tam, načež
se muži sešli a nastala krátká rozprava o mezinárodní situaci,
přičemž se nezapomnělo nadávat na tu "dřinu". Potom opět se
zajelo 2-3x sem tam. Nastala svačinka s posazením na mez. Zlí
jazykové docela tvrdili, že potom občas následovalo mírné
schrupnutí na mezi. Jakmile se blížilo k půl jedenácté, končila se
práce na poli, zapřahalo se do vozů přesně tak, aby se mohl
nejpozději v 11 hodin svěží družstevník vydat na cestu ze dvora
domů. Chápavý čtenář jistě pozná, kolik minut se odpracovalo
dopoledne. Zrovna takové to bylo i odpoledne. Ne nadarmo
hubovaly někdy ženy na muže, že jim nestačí vyorávati řepu a pod.
Skutečně, ženy byly hlavními, lepšími a pilnějšími pracovnicemi. Ty
hlavně držely družstvo. Sice byly ještě některé paničky, které
hledaly stále nemoc, ale většina žen pracovala výborně. Tak jak
výše uvedeno se všichni muži "nedřeli". Byli i mezi nimi dobří
pracovníci, na něž bylo spolehnutí. Ale povšechně byla označována
pracovní morálka jako špatná. Proto také nejdůležitější práce, jako
jednocení a okopávání řepy, žně a výmlat, sklizeň brambor vázly.

Vázly tím i podzimní práce, orba i odvoz hnoje. To všechno pochopí
naši družstevníci později, až poznají, že výše pracovní jednotky je
odvislá od svědomité práce a že nemůže býti zvětšena ani zvýšena
jen přemýšlením nebo mluvením.
Poněvadž okresní národní výbor přidělil družstvu čp.29 se
zahradou, začalo se v minulém roce na tom objektu se stavbou
drůbežárny, která byla dohotovena v letošním roce a kde již na jaře
byla chována malá kuřata. V chovu kuřat byly dosud malé
zkušenosti a proto bylo až 40-50% uhynutí po všechna předcházející léta i nynější rok.
Aby mohl býti společně ustájen i vepřový dobytek začalo se s
adaptací Němečkovi stodoly na vepřín. Práce na tom pokračovaly
jen zvolna a trvalo skoro rok než mohla prasata býti svedena. Ta
byla dána do společného chovu v létě až byla zajištěna krmiva. Při
tom se shledalo, že adaptovaný vepřín je malý a nestačí pro výkrm i
odchov. Proto byla pro ulehčení část prasnic umístěn a ve dvoře, v
dřívějším prasečníku Kimmera a Červenky.
S rozšířením členské základny hledalo se i vhodnější umístění hovězí dobytek. Krávy byly ve dvoře, část krav u Landů v čp.3, mladý
dobytek byl nejdřív v Albrechtově stodole u Jelínků a Němečků ve
chlívech. Na léto byla získána pastva v Krušných horách. Byl proto
mladý dobytek odveden na pastvu, kde byl po celé léto. Každý
týden se tam střídali vždy 2 družstevníci.
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Volných již jen posledních pár míst!
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Svoz pytlů na
tříděný odpad
je z důvodu státního
svátku v pátek
17.11.2017
přesunut na
pondělí 20.11.2017
Mandl u Vlaďky
Dovolte mi vám nabídnout
služby naší nově zrekonstruované provozovny Mandlu u
Vlaďky (bývalá provozovna
mandlu p. Věry Šťastné),
která se nachází v ulici
Žižkova 477/11 v Lovosicích
(naproti Deli za vinotékou a
loveckými potřebami).
Nabízíme tyto služby:
*Praní a žehlení veškerého
prádla
*Mandlování prádla
*Čistírnu oděvů

Po telefonické dohodě na čísle
*Čistírnu peří + šití péřových dek 605 834 826 lze dohodnout svoz
i dovoz.
a polštářů
*Napínání deček

Těšíme se na vaší návštěvu v
našem rodinném prostředí.

*Nově i opravnu obuvi, oděvů a
Více informací naleznete na
galanterie
našich webových stránkách
*Poradenství
www.mandluvladky.mozello.cz
Jak je to se zájezdy aneb nejedu na Sestru v akci
V listopadu je kulturní komisí obce pořádán
zájezd na muzikál Sestra v akci. Nabídka
vstupenek neuspokojila poptávku a rozzlobení
zájemci, na které se bohužel nedostalo, spolu s
obecními kritiky z povolání vymýšlejí báje o přidělování míst za zásluhy. Organizace jakéhokoliv
zájezdu má ale poměrně striktní pravidla, která
nikoho nezvýhodňují a naopak.
V první části celé organizace zájezdu je vybrán cíl.
Nejlépe muzikál, protože o činohru je zájem nižší.
Vstupenky se objednávají s několikaměsíčním
předstihem (Sestra v akci konkrétně v dubnu
letošního roku), abychom vám mohli zajistit ta
nejlepší možná místa k sezení - tedy středy
předních řad. Vstupenek se objednává 50 - 55 ks
(jeden autobus). V dubnu tedy máme objednáno,
zaplaceno, vstupenky v trezoru a teď půl roku

myslíme na to, abychom nezapomněli objednat
dopravu. Může se totiž stát naprosto cokoliv
včetně zrušení představení. Zhruba 14 dní před
konáním zájezdu vytvoříme plakáty a v pátek
těsně před koncem pracovní doby obecního
úřadu je zveřejníme na internetových stránkách,
facebooku a všech možných vývěsních plochách
obce, aby měli všichni místní občané čas se o akci
dozvědět a pro objednání lístků mít stejnou
startovní pozici. A pak 3-2-1-START přijde pondělí
ráno... pak je tu scénář A a scénář B.
A : Zájemců o vstupenky je málo (bohužel sem
tam i o muzikál). Seznam se naplní sotva z
poloviny skalními účastníky všech našich zájezdů.
Zbylé lístky jsou pak nabízeny často ještě i v den
odjezdu. Většinou jsou zbylá místa "vnucena"
všechna, ale stane se, že nějaká ta vstupenka
propadne. V tomto případě jsou pak vstupenky
nabízeny i cizím (=bez trvalého pobytu v obci).
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B: Zájemců je víc, než nabízených míst. Jsou
zapisováni do seznamu tak, jak se v reálném čase
postupně přihlásí. Nejsou nijak vybíráni (v
prvopočátku lze výběrem nazvat pouze vyřazení
zájemců bez trvalého pobytu v obci, kteří jsou ale
v případě nezájmu místních později také
osloveni). Vstupenky většinou nejsou k dispozici
již po první hodině od zahájení prodeje. Pokud
někdo svou rezervaci odmítne v rozumném čase
a v seznamu jsou náhradníci, je mu vráceno
vstupné a místo nabídnuto náhradníkovi (v
pořadí, v jakém se postupně přihlásili a s
preferencí místních občanů). Pokud k autobusu
dorazí jako "zástup" za př. nemocného místního
někdo cizí, doplatí plné vstupné.
Bohužel není možné odhadnout míru zájmu a
případně objednat větší počet lístků. O první
letošní muzikál zájem nebyl, o druhý naopak ano.
Děkujeme za pochopení všem, na které se nedostalo.

