Čtvrtletník obce Čížkovice

náklad 200 ks

Plánované investiční akce na rok 2018

29.3.2017

4/2017, 1/2018
EKO - dotace...

Komunikace - obnova asf. krytu U parku a v ul. Smetanova
(závislé na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení).

...stav financí a počty žadatelů ke
31.3.2018.

Parkoviště, chodníky - parkoviště v Zámecké ul. (včetně
přeložky NN, přechodu a obnovy asfaltového krytu);
Želechovice (chodníkové plochy + nástupní plochy BUS).

Celkem podáno 128 žádostí.

Multifunkční hřiště - Želechovice (včetně pasivního místa
odpočinku);
Čížkovice (včetně přeložky NN a dětského hřiště).

Schváleno 119, zamítnuto 6 a 3
žádosti čekají na doplnění podkladů ke splnění podmínek.

Výměna oken u obecních budov čp. 229, 69 a 26.

Vyplaceny

5.866.490,- Kč

Zateplení budov - obch. středisko Želechovice čp.50.

Zbývá

9.133.510,-Kč

Studie zastavitelnosti ploch dle územního plánu - za požární
nádrží, za školou a za hřištěm.

(konečný termín podání
žádosti
o
dotaci
je
prodloužen do 31.8.2018).

Vestavby - vestavba garáže v želechovickém statku.
Realizované akce - zateplení budovy OÚ včetně výměny
střešního pláště a stavební úpravy kůlny u školy.
Včasné vyřízení
cestovních
dokladů před
letní sezónou
www.mvcr.cz

Plánujete letní dovolenou v
zahraničí a nemáte platný
cestovní pas?

správních

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.

poplatků.

Máte-li platný cestovní pas,
zkontrolujte si, do kdy platí.
Hodláte-li
cestovat
mimo
Evropskou unii, zjistěte si u
velvyslanectví daného státu,
jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí
stát vyžaduje. Požadovaná
minimální
doba
platnosti
cestovního pasu může být
například 6 měsíců ode dne
vstupu nebo vycestování z
území cizího státu. Zjistěte si,
zda je ke vstupu a pobytu na
území daného státu třeba
vízum.

Požádejte o vydání nového
cestovního pasu včas a
nenechávejte podání žádosti až
do doby před letní turistickou
sezónou. Vyhnete se tak
zbytečným frontám na úřadech,
ušetříte čas, nervy a peníze. Za
vydání cestovního pasu ve
lhůtě 30 dnů zaplatíte správní Nestačili jste si vyřídit
poplatek 600 Kč, u dětí cestovní pas a cestujete v
rámci EU? K cestám do států
mladších 15 let 100 Kč.
EU můžete jako cestovní
Nestačili jste podat žádost o doklad použít občanský průkaz.
vydání cestovního pasu ve Rovněž lze občanský průkaz
lhůtě 30 dnů? Můžete podat použít i k cestování do těchto
žádost ve zkrácené lhůtě 6 států:
Norsko,
Švýcarsko,
pracovních dnů. Počítejte s Lichtenštejnsko,
Island,
vyšším správním poplatkem Albánská republika, Bosna a
4.000 Kč, u dětí mladších 15 let Hercegovina,
Černá
Hora,
2.000 Kč. Za tento poplatek Gruzie, Makedonská republika,
obdržíte plnohodnotný cestovní Moldavská republika, Srbská
pas se strojově čitelnými údaji republika.
a s
nosičem dat s
Má vaše dítě občanský průbiometrickými údaji.
kaz? I dítě mladší 15 let může
Od 1. 7. 2018 dojde ke cestovat do těchto států na
změnám ve lhůtách a výši občanský průkaz.

Kulturní komise připravuje

Ke 31.12.2017 má obec 1419
obyvatel (z toho 107 v Želechovicích) - 722 žen a 697 můžu, z
toho 302 dětí (do 18 let). V uplynulém roce se 67 lidí přistěhovalo
a 27 odstěhovalo, narodilo se 13
dětí a 21 občanů zemřelo. Věkový
průměr je 39,85 roku.

Duben - situační komedie Manželský čtyřúhelník (Fanny agentura, sál KD Čížkovice)
- zájezd do Polska
Květen - avizovaná akce VTK Čížkovice Běhá celá rodina
- zájezd na muzikál
Červen - dětský den
- setkání seniorů
28.7.2018 Čížkovická Jakubská pouť (fotbalové utkání s Arabela teamem, hosty
budou mimo jiné Patrik Berger, Petr Rada, Jan Antonín Duchoslav či Martin Maxa)
Sledujte plakátovací plochy, webové stránky a facebook obce!

*toto je pouze informativní
nástin, mohou nastat změny

Chcete-li přispět do dalšího vydání Čížkovických novin pro období 3-6/2018 článkem či inzerátem, zašlete jej
na adresu oucizkovice@seznam.cz, případně doneste osobně na Obecní úřad v Čížkovicích do 22.6.2018.
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Velikonoce v knihovně
Ve středu 21.3.2018 byla v Obecní knihovně Čížkovice
uskutečněna akce Velikonoční malování za účasti velmi
šikovné malérečky paní Mládkové.
Děti naučila malovat kraslice
voskovou technikou a byla jim
ochotnou rádkyní při jejich
výrobě. Součástí akce byla také
malá výstavka jejích kraslic, na
kterou se přišlo podívat s dětmi i
plno dospělých. Naše premiérové
malování mělo velký úspěch a
doufám, že si ho příští rok
zopakujeme. Přejeme všem barevné Velikonoce.
V.Doušová knihovna

Třídění odpadu je „in“ už několik let. Snad
každý znáte žlutou, zelenou a
modrou
www.ecobat.cz
popelnici, resp. kontejner na plasty, sklo a
papír. Třídit lze ale i jiné materiály, třeba kovy, bioodpad nebo baterie. A
právě baterie byly donedávna opomíjené. Časy se však mění a rok od roku
se zvyšuje množství lidí, kteří baterie odnášejí na sběrná místa. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která se u nás stará právě o recyklaci
baterií, ročně vytřídíme zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. A to už je
Tříděním baterií
slušné číslo! Ale i tak máme co zlepšovat.
chráníme přírodu:
neznečišťujeme ji
A proč vůbec třídíme baterie?
a šetříme zdroje
Pokud by baterie skončily v běžné
nerostných surovin.
popelnici, putovaly by na skládku nebo

Baterie do koše nepatří

do spalovny. V obou případech by se
z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na
sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně
podepisují nejen na přírodě, ale i na
našem zdraví. Zároveň díky recyklací
získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Ze sta kilogramů baterií jsme
schopni získat 65 kilogramů
surovin. Z tužkových baterií
získáváme recyklací ocel, zinek,
mangan, nikl a měď. Z dalších
typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě
nových produktů využitelných
například ve stavebnictví, dále při
výrobě popelnic, okapů, ale třeba
i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů

Baterie můžete odevzdat ve sběrném dvoře, ve škole i na obecním úřadě

2

Dne 1.11.2017 vyjížděla jednotka na žádost KOPIS na odstranění stromu z cesty k zahrádkářské kolonii.

zdroj: www.facebook.com a
sdh-cizkovice.webnode.cz
Dne 26.1.2018 v 8:38 byl jednotce vyhlášen
požární poplach. Jednalo se o požár skládky
SONO. Jednotka na místě prováděla hasební
práce za spolupráce HZS stanice Lovosice .

Představujeme novou posilu v
našem vozovém parku. Jedná se o
vozidlo DA, které bude sloužit
jednotce a také dětem na soutěže.
Vozidlo jsme dostali od JSDH
Roudnice, tímto bychom jim rádi
poděkovali. Ale největší zásluhu
na tomto vozidle má Vít Laube,
který vozidlo opravil a zajistil veškeré podklady, aby nám vozidlo
mohlo sloužit. Děkujeme.

Jednalo se o samo zahoření komunálního
odpadu. Na místě události byl nakladač který
rozhrnoval postižená místa a hasiči jej prolévali

Dne 2.3.2018 vyjížděla jednotka na žádost KOPIS na dvě mimořádné události jdoucí
za sebou. Jednalo se o únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci u
cementárny a poté u dopravní nehody osobních vozidel na silnici I15 na Svobodě v
Čížkovicích.
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TORZO TÝM JUNIOREK V ŽATCI
Sever Žatec - VTK Čížkovice
3:1 (18,8,-20,15)
3:1 (20,22,-21,11)

zdroj: www.facebook.com

Bohužel bez Natky, nemocné Barči, Kačky a
Adélky jsme odjížděli v sedmi hráčkách do Žatce.
V prvním zápase jsme první dva sety působily
odevzdaně. Třetí jsme zabojovaly a vyhrály.
Bohužel další set jsme nepotvrdily zlepšení.
Do druhého zápasu jsme přistoupily bojovně a
domácím byly vyrovnaným soupeřem. To jsme

potvrdily výhrou ve třetím setu. V dalším se
projevilo
zraněni
a
následná
únava.
Zápas nám ukázal, že je potřeba nadále zlepšovat
příjem a důraz v koncovce. Chybělo více
koncentrace. Pěkný výkon podala starší žačka
Katka Kimmerová, která družstvo doplnila. Chtěl
bych pochválit za bojovnost a nasazení, kdy jsme
se dokázaly vypořádat jak s marodkou chybějících
holek, tak se svalovým zraněním, naraženým
prstem a bolestí nohy, které nás při zápase
trápily.
Máme 14dni se dát do kupy a být připraveni na
další zápas.

5.12.2017 I u nás byl čert, nikoho si neodnesl a přinesl i sladkosti...

Dohrávka 7. a 8.kola juniorek
Čížkovice - Duchcov dne 24.11.
2-3 (15,24,-22,-22,-8)
3-2 (-19,-18,21,23,10)

chybami na obou stranách
donutila nás trenéry zastávat
funkci čárových rozhodčích
Potvrdila se tradice pěti setů s
týmem se kterým rádi hrajeme.
Bohužel v prvním zápase se nám Zápasy jsou vyrovnané a hlavně
nepodařilo udržet vedení 2-0 a hrané v duchu fair play.
soupeři se podařilo zápas otočit.
Ve druhém se to obrátilo soupeř vedl 2-0 a nám se podařilo otočit vývoj zápasu. Bohužel
zápas nezvládla delegovaná
paní rozhodčí, která svými

Vedoucí tým soutěže juniorek
v Čížkovicích
Čížkovice - Jirkov dne 2.12.
0-3 (-16,-14,-22)
0-3 (-15,-12,-23)

15. a 16.kolo soutěže juniorek
Čížkovice - TJ Baník Meziboří
dne 9.12.
3-2 (-21,20,-18,22,16)
3-1 (21,18,-20,22)

VÁNOČNÍ TURNAJ

Ve 13. a 14.kole k nám dorazil
VK Jirkov, který neztratil ani bod
a pouze jen jeden set. V tomto
dvojutkání jsme neměly co
ztratit a mohly jen soupeře
překvapit. To se bohužel
nepodařilo i když výsledky

zápas s jasným cílem uspět a
bodovat.
To se nám podařilo. I když z
původního cíle šesti bodů jsme
získaly jen pět za dnešní výhru 3
-2 a 3-1. Holkám poděkování za
Druhou polovinu soutěže a od- bojovnost ( měly po tanečních vetné zápasy jsme zahájily do- věneček )
ma s Mezibořím. Soupeři jsme
měly co vracet. První dva zápasy
ze 7.11. skončily prohrou 3-2 a
výhrou
3-0.
Dal se očekávat vyrovnaný

O druhý svátek se konal tradiční
vánoční turnaj, kterého se
zúčastnily týmy Ústi, Litoměřice,
Lovosice, Savo, házenkáři, Čížkovice A,B,C. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, bojovalo se
však o každý bodík a nikdo nenechal nikomu nic zadarmo.
Putovní pohár si odnesl tým z
Litoměřic a přerušil tak několikaroční ústeckou obhajobu pohá-

POHÁR
NOVÝCH
NADĚJÍ
(5. místo)
4

posledních
setů
v
obou
zápasech napovídají, že se dá
hrát s každým a chybělo nám i
trochu
štěstí.
V
začátku
posledního setu jsme donutily
soupeře si vzít dva oddechové
časy. Bohužel ani vedení 10-1
nestačilo. Poté se ukázala kvalita
a větší sehranost lídra této
soutěže, což potvrdil výhrou v
koncovce 3.setu a celého
zápasu.

ru. Druhé místo obsadilo Ústi a
třetí patřilo místnímu áčku.
Vyhlášení proběhlo na sále kulturního domu, kde se konalo i
společné posezení. Všem se u
nás líbilo a všichni se už těší na
další turnájek.
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Volba prezidenta republiky
12.1.-13.1.2018 a 26.1.-27.1.2018

Přesto přes všechno, dobytek se na
pastvě nespravil. Když se na podzim
dobytek vrátil, stálo družstvo před otázkou, kde ho
umístit. Buďto znovu v Albrechtově stodole, kde dobytek trpí
zimou. Nakonec byl k tomu účelu vhodně upraven bývalý panský
ovčín na Šáferce. Naše družstvo je před otázkou zvýšení živočišné
výroby. Chápe se dobře, že k tomu se musí vystaviti nový kravín a
také vepřín, neboť dosavadní stav je naprosto nevyhovující, kdy
dobytek je na 7 místech. Stále se mluví o stavbě kravína z vyhořelé
stodoly. Byli tu technici z kraje, ale vhodný návrh nevyšel.
Družstevníci sami o stavbu kravína ani vepřína nestojí. Letošním
rokem poprvé použilo družstvo ke sklizni ječmene a pšenice
kombajnů. Jako vše nové, i kombajny se zemědělcům nelíbily, že
dělají vysoké strniště, špatně čistí, nechytají plevy, slámu nesvážejí
hned z pole. Nicméně byly dobrou pomocí, zvlášť když oni sami se
o lepší průběh nepřičiňovali. Ještě bych se měl zmínit, jak a kde
zemědělci uskladňovali píci a obilí. Seno se ukládalo nad chlívy a do
Albrechtovy stodoly. Někdy se dalo i do Zajíčkovy stodoly. Sláma
žitná i pšeničná se stohovala na poli, část i slámy ječné. Další sláma
se uskladňovala v Jelínkově a Landově stodole. Brambory se dávaly
do sklepů u pivovaru, sadba se brechtovala, zrovna tak se
brechtovala i krmná řepa. Obilí se sypalo na sýpku nad chlévem a
nejvíce v pivovaře. Obilí určené k dodávce se ihned odváželo do
mlátičky. Dodávky plnilo družstvo každým rokem úplně, kromě
cukrovky.
Rozvržení prací. STS.
Velkou pomocí družstvu byla strojní traktorová stanice. Bez té
bychom si vůbec nedovedli družstvo představit a bez té by sotva
existovalo. Doku zemědělci až do r.1950 hospodařili soukromě,
dělali si všechny práce na poli zemědělci sami; od orby počínaje,
sklizní a výmlatem konče. A nyní? Traktorová stanice všechny
pozemky podmítá, orá, část zaseje, na jaře rozhazuje hnojivo,
smejkuje, seje, sází brambory, oborává brambory, všechno obilí
seče, z části vyváží hnůj. To jsou práce jen zhruba vyjmenované.
Středisko bylo umístěno v Siřejovicích, nyní přesídlilo do Čížkovic.
Chceme připomenouti, že STS plnila úkol lépe, než zemědělci sami.
Okresní národní výbor v Lovosicích přidělil celý pivovar krajskému
národnímu výboru jako středisku invalidů přes protest zástupců
družstva i místního národního výboru, ačkoliv ho nutně potřebuje
družstvo ke svému provozu, neboť tam má uskladněny brambory a
používá jeho sýpky, jsou tam ? i garáž na traktor a celým svým
projektem hodí se pro zemědělství více než k adaptaci pracoven
pro invalidy.

manželka zaměstnance okresního národního výboru.
Novým zaměstnancem se stal Václav Novák, který měl za úkol
dbát a pečovat o čistotu obce, parku a zařízení MNV.
Studnu u místního národního výboru opravil Jaroslav Čistecký,
studna v louce byla opravena kolektivně, byla tam koupena nová
pumpa.

Od léta byly místním národním výborem organisovány společné
zájezdy do divadla v Ústí n.L., jichž se účastnilo 30-40 lidí a trvaly až
do zimy čtrnáctidenně.

Předsedou místní organisace se stal zvolením všech členů Adolf
Mrvík.
Bývalá kampelička byla včleněna do státní spořitelny v Lovosicích
a působila zde jako jednatelství. Novým pokladníkem je Vratislav
Heider z cementárny a zástupcem a spolupracovníkem nadále
působí Václav Vágner.

Následkem toho, že mnoho matek odešlo do zaměstnání, bylo
třeba více pečovat o děti. To po stránce právní dělá okresní péče o
mládež v Lovosicích, která ke své ruce má v každé obci důvěrníka.
U nás byla důvěrnicí ustanovena Julie Mrvíková, dělnice v továrně,
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