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Revitalizace tratě Louny - Lovosice
Popis projektu (www.szdc.cz)

Datum zahájení projektu:

3. březen 2018

Datum ukončení projektu:

31. říjen 2019

Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a
hospodářského
centra
Ústeckého
kraje.
Stavba je situována na tělese stávající železniční trati Louny - Lovosice a je
umístěna zejména na stávajících drážních pozemcích. Stavbou nedochází
ke změně umístěny dráhy v území. Úpravy zvýší bezpečnost na trati, zvýší
maximální možnou rychlost vlaků a sníží provozní náklady. Zvýší se rovněž
průchodnost tratě. Výhledový stav dopravy předpokládá zavedení dalších
dvou párů spěšných vlaků. Cíl projektu Revitalizace tratě Louny - Lovosice
navazuje na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje, v jehož zájmu
je zavedení spěšných vlaků z Loun, které jsou lokálním centrem v jižní části
Ústeckého kraje do krajského města Ústí nad Labem, které je významným
zdrojem pracovních příležitostí. Zároveň dojde odstraněním propadů
rychlosti na železničních přejezdech a zvýšení traťové rychlosti ke zkrácení
cestovních dob v úseku Louny - Lovosice. Železniční trať bude nově dálkově
řízena z dispečerského pracoviště v ŽST Lovosice. Dojde k rekonstrukci 23
ks železničních přejezdů.
 V Čížkovicích se dočkáme
bezbariérového nástupiště.
 Všechna nádraží dostanou nové
přístřešky, osvětlení, staniční rozhlas, a také informační systém pro
nevidomé.

Předpokládané hodnoty:
- Zkrácení jízdní doby osobních vlaků Lovosice - Louny/zpět o 23/26 minut.Odstranění prostojů vlaků v Libochovicích.
- Zavedení přímých spěšných vlaků Louny - Ústí n. L. s jízdní dobou 60 min.
- Zkrácení průměrných intervalů na rameni Lovosice - Ústí n. L. ve směru
přepravní špičky.
- Dosažení přípojů z Loun, Libochovic a Lovosic v Ústí n. L. do Děčína a
Německa, resp. z Lovosic směr Teplice, Most, Cheb (vždy jednosměrně
ráno tam a odpoledne zpět v pracovní dny).
- Zvýšení kapacity jako důsledek zkrácení jízdních dob a moderního
zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích na trati.
- Alespoň dílčí úspora personálních nákladů.
- Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy (rekonstrukce a nové přejezdové
zabezpečovací zařízení).
- Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (rekonstrukce, resp. zřízení
zabezpečovacího zařízení).
- Zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti, zajištění přístupu osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace a zvýšení kultury cestování
(rekonstrukce nástupišť).- Stavba Revitalizace vedle svých přímých benefitů
(viz výše) je dále koncipována tak, aby bylo možné bez zmařených nákladů
navázat dalšími stavbami v budoucnosti v případě potřeby.

 Kvůli stavebním pracím musí už teď cestující počítat s komplikacemi.
Aktuálně platí výluka mezi Lovosicemi a Libochovicemi, která je
naplánovaná až do října a další omezení provozu budou následovat.
Trať má být kompletně hotová příští rok v srpnu.

Čížkovická EKO - dotace.
Na podzim roku 2016 byl zastupitelstvem schválen a vyhlášen
dotační
program na ekologické řešení vytápění objektu
sloužícího k bydlení. Cílem tohoto programu byla finanční pomoc
občanům Čížkovic a Želechovic s obnovou systémů vytápění
domů, ale pochopitelně také zlepšení životního prostředí v
obcích díky využití novějších technologií tohoto odvětví. Konečný
termín podání
žádostí byl v průběhů vyplácení dotací
prodloužen do 31.8.2018 a dotační program byl také upraven
tak, aby byla tato finanční pomoc občanům dostupná co
největšímu počtu žadatelů.

Modernizace obecní komunikace pokračuje máme svou vlastní aplikaci @Mobilní rozhlas
pro chytré telefony! Buďte 100% informovaní.
Aplikaci si stáhněte na adrese:

Za celé období bylo podáno celkem 165 žádostí. Zamítnuto jich
bylo 6 a schváleno a proplaceno bylo tedy 159 žádostí.
Při schvalování záměru bylo vyčleněno 15.000.000,- Kč, z nichž
do konce vyhlášené lhůty bylo vyplaceno 8.024.097,- Kč.
Chcete-li přispět do dalšího vydání Čížkovických novin pro období 10-12/2018 článkem či inzerátem, zašlete jej na adresu oucizkovice@seznam.cz, případně doneste osobně na Obecní úřad v
Čížkovicích do 21.12.2018.

cizkovice.mobilnirozhlas.cz
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Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR proběhnou 5. a 6. října 2018 (5.10. od 14 00 do 2200
hodin a 6.10. od 800 do 1400 hodin), případné druhé kolo voleb do Senátu PČR pak 12. a 13.
října 2018 (ve stejných časech).
Zájem o hlasování do přenosné volební schránky hlaste do 5.10. do 13 00 h. na OÚ Čížkovice
nebo na tel. 416 715 130/133, v průběhu voleb pak volební komisi přímo ve vol. místnosti.

Podmínky a způsob hlasování
Volby do zastupitelstev obcí

Volby do Senátu Parlamentu ČR

 Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den  Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v obci
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v obci
přihlášen k trvalému pobytu.
přihlášen k trvalému pobytu. Voliči s trvalým pobytem v jiné obci
v rámci volebního obvodu č.29 mohou v Čížkovicích hlasovat
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
pouze s voličským průkazem.
komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní
občanství prokáží občané České republiky platným občanským
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky .
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
 Po prokázání totožnosti obdrží volič šedou úřední obálku,
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průpřípadně hlasovací lístek.
kazem.
 Volič se odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího
 Po prokázání totožnosti obdrží volič žlutou úřední obálku,
lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro
případně sadu hlasovacích lístků.
úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
 Volič se odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího
 Úprava hlasovacího lístku:
lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro
Hlasovací lístek Čížkovic a Želechovic je oboustranný. Úprava hlaúpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
sovacího lístku se provádí křížkováním do čtverečků před názvem
 Úprava hlasovacího lístku:
strany, hnutí nebo sdružení a nebo do čtverečků před jmény jednotlivých kandidátů. Každý volič má až 15 jednotlivých hlasů, které Sada hlasovacích lístků pro volební obvod číslo 29 Litoměřice obsamůže rozdělit třemi způsoby:
huje kromě úvodní stránky dvou stran informací o způsobu hlasování devět hlasovacích lístků jednotlivých kandidátů. Každý volič má 1

Označit křížkem (v rámečku před názvem) jednu stranu,
hlas a využít jej může pouze jedním platným způsobem hlasování, a
hnutí nebo sdružení. Dává tak hlas všem kandidátům této
to:
strany, hnutí nebo sdružení. (Křížek u dvou a více stran je
neplatným hlasem.)

Vložením jednoho hlasovacího lístku žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, do úřední obálky žluté

Označit křížkem (v rámečku před jménem) 1 až 15 jednotlibarvy. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
vých kandidátů napříč celým hlasovacím lístkem. Volič může,
Neplatným hlasem je hlasovací lístek, který není na předepsaném
ale nemusí využít všech svých 15 hlasů. (16 a více křížků u
tiskopise, hlasovací lístek přetržený, hlasovací lístek, který není vlojednotlivých kandidátů je neplatným hlasem)
žen do správné úřední obálky, nebo není vložen do žádné obálky.

Kombinace předchozích dvou způsobů, tedy zakřížkování
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasostrany a jednotlivců zároveň. Při sčítání pak hlasy dostanou
vacích lístků.
nejprve jednotlivci a zbytek z Vašich 15-ti hlasů pak kandidáti
 Volič vloží upravený lístek do žluté úřední obálky a sám jej vhodí
strany v pořadí od prvního. K hlasům pro jednotlivce v již
do hlasovací schránky. Nechat vhazovat obálky do schránky pro
zakřížkované straně se však nepřihlíží = zakřížkujete-li strazpestření děti je bohužel zakázáno.
nu, nekřížkujte již jednotlivce v jejích řadách.
Neplatným hlasem dále pak může být: lístek, který není vložen do
správné úřední obálky, není vložen do žádné obálky, více hlasovacích lístků v obálce, lístek je přetržený, lístek není upravený
„křížkováním“.

Voliči si mohou vybrat, zda budou hlasovat pouze do zastupitelstev
obcí , pouze do Senátu nebo v obojích volbách zároveň.
Pozor při hlasování v obojích volbách - záměna úředních obálek je
neplatným hlasem.

 Volič vloží upravený lístek do šedé úřední obálky a sám jej vhodí
do hlasovací schránky. Nechat vhazovat obálky do schránky pro
zpestření děti je bohužel zakázáno.

Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR již voliči nebudou dodány předem, ale volič je
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
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V pátek 29.6.2018 se hasiči podíleli na organizaci dětského dne v Čížkovicích.

zdroj: www.facebook.com
(SDH Čížkovice)

Dne 4. a 5. 7. 2018 vyjížděla
jednotka na žádost Kopis na
mimořádné události jdoucí
za sebou na požáry podél
trati Lovosice- Litochovice
nad Labem.

Ve středu 25.7. ve 23:58 byl jednotce vyhlášen požární
poplach. Jednalo se o požár travního porostu a pole.

V pondělí 13.8.2018 vyjížděla jednotka do
obce Želechovice na likvidaci vosího hnízda.

V sobotu 28.7.2018 vyjížděla jednotka na
žádost KOPIS na odstranění ropných látek
na komunikaci.

Ve čtvrtek 13.9.2018 jsme byli pozváni do Senátu
Parlamentu ČR na slavnostní setkání, kde nám osobně poděkoval předseda Senátu Milan Štěch za mimořádný a
nevšední
zážitek
(hasičská
fontána),
který jsme
vytvořili při
příležitosti
oslav 100 let
od založení
republiky.
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Dne 2.8.2018 vyjížděl jednotka na žádost KOPIS
hned na 3 události. Jednalo se o odstranění
padlých stromů v komunikaci. Celkem jsme
odstranili 6 stromů.

Povedené soustřední

Zdroj: facebook.com

Družstvo juniorek a část družstva žákyň se
zúčastnila domácího týdenního soustředění.
Společně s ústeckými děvčaty ze SK VOLEJBAL Ústí
nad Labem absolvovala dvoufázový trénink - dopoledne
kondiční,
odpoledne
herní.
Výborné podmínky na kondiční přípravu nám poskytl zámecký park, kde ve slunném počasí přišlo
vhod každé stinné místo. Odpolední pilování hrací
techniky probíhalo v hale. Samozřejmostí bylo i
využití venkovního kurtu.

Příjemným zpestřením byla návštěva reprezentanta ČR a hráče Karlovarska - blokaře Marka Beera.
Pro děvčata bylo poučné i povídání o sebeobraně v
případě napadení s následnou ukázkou.
O stravováni a výborné jídlo se nám postaral pan
Lukáš Nehyba z Lovosic.
Velký dík ústeckým za možnost společného
soustředění a další spolupráce.
Poděkování obci a vedení školy za výborné
podmínky a vstřícnost.

(VTK Čížkovice)

Část soustředění proběhla i další týden opět v Čížkovicích. Tentokrát se k nám připojily mladší žákyJUNIORKY V SOUTĚŽI ŽEN 9.9.2018
Další doplňkové zápasy před soutěží
juniorek jsme dnes odehráli v
krajské soutěži Z2. S vítězem loňské
soutěže Lovosicemi jsme byli 2.zapas
rovnocenným
soupeřem. I přes
dvě prohry byla pozitivní bojovnost a
odhodlání pokusit se uhrát aspoň
set.
O POHÁR SEVERU ŽATEC
9.9.2018
Dnešní přípravný turnaj před sezonou naznačil, že soutěž
juniorek bude vyrovnaná. Ukázalo se , že stále máme co
zlepšovat. Už teď se těšíme na zápasy, které nás v této sezóně
čekají. Vítězem turnaje se stal domácí Žatec.

KVALIFIKACE ŽÁKYŇ VE ČTYŘKÁCH
V neděli se v Jirkově uskutečnila kvalifikace žákyň ve čtyřkovém volejbale. Turnaje se zúčastnila družstva Jirkov A, B, Duchcov, Chomutov, Žatec, Most, Mariánské
Lázně. Naše družstvo ve složení Nela, Bára, Alenka, Danielka a Kamilka odehrálo
sedm zápasů. S jednou výhrou, dvěma remízami a čtyřmi prohrami jsme obsadili
6.misto a postoupili do třetí výkonnostní ligy se čtyř lig. Pochvalu si zaslouží Ála,
Dani, Kami, pro které to byla velká premiéra. Děvčata podala bojovný výkon a už
se těší na další turnaj, ve kterém získají další herní zkušenosti. Velký dík.
HRY EUROREGIONŮ
V sobotu 14.9.2018 se v Lovosicích konaly tyto sportovní hry. Sportovní odvětví ve hrách tvořil volejbal,
fotbal, házená a atletika. Volejbal zastupoval Euroregion Labe pod vedením trenéra Karcheho, složený z
hráček Čízkovic, SKV Ústí n/L a Děčína. Dále Euroregion Podkrušnohoří, Euroregion Elbe a Euroregion
Erzgebirge. Dvě naše děvčata Nikola Veselá a Sára
Marešová se podílely na dvou výhrách a jedné prohře.
Děkujeme za reprezentaci.
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FK VIKTORIE ČÍŽKOVICE

nění souprav s logem Čížkovic a FK Viktorie, aby i naši nejmenší důstojně reprezentovali naši obec při cestování na fotbalová utkání.

Dovolím si Vás seznámit s několika novinkami, které
ovlivnily život v naší organizaci.

Podařila se ohromná věc, na našem fotbalovém hřišti bylo instalováno „inteligentní“ automatické zalévání, které pracuje bezobslužně.
Je jen škoda, že letošní suché počasí nám kazí radost, protože klesly
spodní vody a jako všichni se potýkáme s jejím nedostatkem. Snad
se situace zlepší a budeme moci závlahu využívat k naší spokojenosti. Tímto bychom chtěli poděkovat Obecnímu Úřadu za finanční podporu na tuto mimořádnou úpravu hrací plochy.

Tou nejradostnější je, že se nám po několikaletém snažení podařilo založit oddíl mladších žáků. A byl to úkol
opravdu nelehký, když si uvědomíme, jak naše mládež v dnešní době
preferuje především počítače a telefony. Ale úsilí bylo korunováno
úspěchem a jsme skutečně rádi, že se nám podařilo mladé zapojit do
pohybové aktivity. Snad u sportu vydrží. Je to apel i na rodiče, aby
své potomky vedli ke sportu. Samozřejmě, že s tím nastal i problém
zajistit trenéry a vedoucího družstva, a to jak pro ml. žáky, tak také
pro starší přípravku, která zde již několik let působí. Trenéry ml. žáků
jsou pánové Karel Hrachovec a Jiří Johanovský, vedoucí Marek Týce.
Ke starší přípravce nově přišli trenéři Vláďa Pilnaj a Stanislav Šírek.
Dále jsme si mohli dovolit pro tyto mládežnická družstva po několikaletém šetření koupit nové „bezpečnější“ hliníkové branky. Ty
staré kovové již neodpovídaly požadavkům fotbalového svazu. Dále
chceme plně tyto družstva zajistit po technické stránce včetně dopl-

Poslední informace se týká „A“ mužstva a staré gardy. Áčko jsme
doplnili několika novými hráči a bojujeme ve III.A třídě. Stará garda
hraje okresní soutěž starých gard a nevede si špatně. Přejeme všem
hráčům Viktorie, aby se jim vyhýbaly zranění a zdravotní problémy a
divákům, kteří zamíří na fotbalové utkání ať přípravky, žáčků nebo
dospělých – „užijte si v pohodě a klidu fotbalové mače a držte našim
borcům palce“.
Předseda FK Jaroslav Mejta
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Rok 1954
Velkou událostí tohoto roku, které poněkud zastínily
běžné ostatní věci, byly volby, první řádné volby do
místních národních výborů a okresních národních výborů. Aby
občané byli dobře informování o volebním zákonu, o kandidátech a
průběhu voleb, bylo v obci k tomu účelu zřízeno agitační středisko,
jehož vedoucím se stal soudruh Rud. Boček, který měl k ruce kolem
20 pomocníků, agitátorů. Dále byla zřízena místní volební komise s
předsedou panem Fouskem a členy Vítem Hujem, Aloisem
Mudrem, Miloslav Vrabec, Marie Drátovníková, Josef Koutník a
Blažena Steinmetzová. Tato komise rozdělila obec do obvodů,
projednala návrhy kandidátů do MNV a připravila volby. Pro řízení
vlastních voleb byly ustanoveny dvě další komise. Volby do MNV
řídila okrsková volební komise, jejímž předsedou byl zvolen Josef
Mindl a volby do okresního národního výboru řídila okresní volební
komise, jejímž předsedou byl Antonín Mišta.
Volby do místního národního výboru i do okresního národního
výboru se konaly týž den, tj. v neděli dne 16. května 1954. K tomu
účelu byla vyzdobena místnost místního národního výboru,
opařena zástěnou, kde voliči mohli kandidáty škrtat, urnou,
vyzdobena květinami a dostatečným počtem pracovníků. Kromě 1
voliče se k volbám dostavili všichni voliči. Výsledek voleb je tento.
Zvoleni byli tito nový členové:
Za

I. obvod

Josef Šmída

II. obvod

Marie Fousková, Tu přivedli voliči s hudbou.

III. obvod

Růžena Šumová

IV. obvod

Teofil Kimmer

V. obvod

Jaroslav Müller

VI. obvod

Jaroslav Běloubek

VII. obvod

Alois Mudra

VIII. obvod

Rudolf Boček

IX. obvod

Jan Grim.

Co se chystá...
5.10. a 6.10.2018
Volby
(zastupitelstvo a Senát PČR)
12.10. a a13.10.2018
Volby
(příp. II.kolo Senátu PČR)
3.11.2018 (od 1000 h.)
zájezd na dětské div. představení (O třech přadlenách)

Ze zvolených devíti členů je pět příslušníků Komunistické strany
Československa, 4 bezpartijní, tj. bez stranické příslušnosti. Z toho
jsou 2 zemědělci, 3 dělníci, 4 ostatní povolání.

Začátek listopadu
zájezd na muzikál Trhák

Do okresního národního výboru v Lovosicích za obec Čížkovice byl
zvolen František Dvořák, bytem Jenčice, zaměstnanec okresního
národního výboru.

7.11.2018
zájezd do Polska
30.11.2018
setkání seniorů

Při ustavující schůzi místního národního výboru dne 24.května byl
zvolen předsedou MNV Josef Šmída, tajemníkem MNV Jaroslav
Běloubek a členem rady Teofil Kimmer.

2.12.2018
Rozsvěcení Vánočního stromu s koledami

Předsedou stálé zemědělské komise zvolena Růžena Šumová,
předsedou komise péče o člověka Marie Fousková a předsedou
finanční komise Rudolf Boček. Do krajského národního výboru
zvolen člen JZO Klapý s. Hrdlička. Pro kandidáty národní fronty
hlasovalo 97% voličů.

6.12.2018
Milukášská nadílka pro děti
Sledujte vývěsní plochy a web obce.
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