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odpadají kusy omítky, degraduje cihelné zdivo včetně pojiva.
Posudek se zabýval i stavem
zvoničky. Na její fasádě jsou
patrné poruchy způsobené
vzlínající vlhkostí. Poškozená je i
střešní konstrukce, do které
zatéká voda. Projekt má za cíl
vybudovat novou hřbitovní zeď
s patřičnou
hydroizolací,
vytvoření nové vstupní brány a
rekonstrukci zvoničky zahrnující
novou skladbu střešního pláště,
fasádní omítku, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů.
Nedílnou součástí projektu bude také revitalizace vlastního
prostoru hřbitova. Dojde k vytvoření zpevněných cest pomocí
žulové dlažby a mlatu. Rekonstrukcí projde i schodiště u vstupu a
parkoviště před hřbitovem.

Zastupitelstvo obce dalo zelenou zpracování projektu
„Revitalizace hřbitova v Čížkovicích“

Mgr. Andrea Skružná

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo
zpracování projektu na celkovou revitalizaci hřbitova v Čížkovicích.
Tomuto rozhodnutí předcházelo
zpracování Posudku na stav
hřbitovní zdi a hřbitovní zvoničky v Čížkovicích. Z posudku
vyplynulo, že hřbitovní zeď není
poškozena pouze vizuálně.
V důsledku působení zemních
tlaků je na mnoha místech
porušena i staticky, což se
projevuje vyboulením a tvorbou
svislých trhlin. K dalšímu poškození zdi dochází z důvodu zemní
vlhkosti. Díky vzlínající vlhkosti
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE VARUJE
Chtěli bychom upozornit především
starší občany žijící v rodinných domcích
na nekalé praktiky falešných řemeslníků,
které se opět objevily v našem okrese.
Jedná se o skupinku mužů. Která se ve
většině případů pohybuje v dodávkovém
vozidle a nabízí opravy okapů, střechy
apod. Jejich nabídka je vždy velmi
lákavá, neboť cena za práci je velice
nízká. Po skončení prací, které jsou
většinou během necelého dne hotové, se
počáteční smluvená částka změní na
několikanásobně vyšší sumu, kterou se
jim ve většině případů podaří od
poškozených získat. Obdobné případy
na Litoměřicku evidujeme z roku 2017,
kdy se jednalo o několik desítek případů
podvodného
jednání
páchaného
především na seniorech. V případě, že se
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s výše uvedeným jednáním setkáte,
neváhejte kontaktovat přímo litoměřické
kriminalisty na tel. 974 436 320(321),
popř. volejte linku 158.
Uvedené případy jsou evidovány také
mimo území našeho okresu, kdy se
falešní prokazují falešným osvědčením a
ve většině případů se pohybují
v dodávkovém vozidle s polskou RZ. Na
území ČR tyto nekalé praktiky
pravděpodobně provozuje více skupin. V
souvislosti
s
těmito
případy
upozorňujeme, že na území ČR je možné
vykonávat řemeslné činnosti pouze na
základě platného živnostenského listu.
Jeden z nedávných případů:
V úterý 12. 3. 2019 v dopoledních
hodinách oslovila skupinka neznámých
mužů 80letého seniora před jeho domem
na Roudnicku s tím, že mu vymění

střešní okapy na jeho domku. Senior
nejprve nechtěl, ale nechal se umluvit,
neboť nabídka zněla lákavě. Oprava
měla vyjít na 3 tisíce korun, kdy však
nebylo stanoveno, k čemu se cena váže.
Skupinka
mužů,
která
přijela
dodávkovým vozem, se ihned dala do
práce. Po skončení prací se počáteční
smluvená částka za výměnu okapů
změnila na několikanásobně vyšší
hodnoty. Neznámí „řemeslníci“ na
základě nějakých výpočtů naúčtovali
seniorovi za práci odvedenou během
jednoho půldne více než 200 tisíc korun.
Po obdržení požadovaných peněz odešli
muži ven údajně měnit okapové svody.
Po chvíli poškozený zjistil, že venku
nikdo není a muži i s autem jsou pryč.
Poškozený neobdržel žádný dokument o
provedené práci. Po neznámých
řemeslnících nyní policisté pátrají.

10.4.2019 od 1300 h. zveme do místní knihovny na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Všichni čtenáři i nečtenáři jsou srdečně zváni do místí knihovny každou
středu od 1430 do 1630 hodin. Místnost se nachází v přízemí Obecního
Děti i dospělí si mohou pod dozorem zkušené malířky pár
úřadu v Čížkovicích a přistup sem je bezbariérový. Do nabídky je
kraslic namalovat (vyfouknutá vajíčka si vezměte z domova).
každoročně pravidelně doplňováno na 40 titulů a čtyřikrát do roka je na
Kdo nechce malovat, může se přijít jen podívat na výstavu stovku knih dováženo na dočasný pobyt z litoměřické knihovny
K.H.Máchy. Služby naší knihovny jsou zdarma.
velikonočních prací Jany Mládkové.
spojenou s malováním vajíček.
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Dodávky byly za rok 1954 splněny.
Obec Čížkovice vypůjčila si na stavbu vodovodu 50.000 Kčs za
první republiky. Tento dluh byl podle zákona čs. 144 Sb. ze dne
11. května 1949 podle §25 státem odepsán a výmaz zástavního
práva provedl Lidový soud v Lovosicích dne 29.ledna 1954
usnesením tohoto znění. „Soud …. je tento zápis: 1) ve složce čís. 9
pozemkové knihy katastrálního území Čížkovice jako hlavní: Podle
§25 zákona ze dne 11.května 1949, čís. 144 Sb. o oddlužení svazků
lidové správy a k návrhu státní banky československé v Praze se
dne 18. ledna 1954 čís. j. Oc 1/67 se vkládá výmaz zástavního
práva na pohledávku býv. Zemské banky v Praze v částce
50.000,- Kčs s příslušenstvím podle dlužního úpisu ze dne
29.1.1935 zajištěnou v pol. C 5 a vymazává se poznámka
společného závazku a označení hlavní složky.“ 2) ve složkách
čís. 245 poz. knihy katastr. území Čížkovice, čís. 47 poz. knihy
katastr. Území Želechovice jako vedlejších se poznamenává výmaz
zástavního práva na pohledávku uvedenou pod č.1 a vymazává se
poznámka společného závazku a označení vedlejší složky.“

Od 1 ledna 1954 byly Bytovým sektorem komunálního podniku v
Lovosicích odevzdány do správy místního národního výboru opět
domy čp. 35, 36, 61, 103 a 229. Dále byl zrušen příděl domů
čp. 172, 64, 223, 133 a byly dány do správy MNV.
Jednotné zemědělské družstvo v r. 1954, to je ve 4. roce svého
trvání, začíná se upevňovat. Je to vidět hlavně v rostlinné výrobě,
kde se pracovní morálka pozvolna zvedá. Zemědělci byli hotovi
včas s polními pracemi. Jenom jejich jakost nebyla na výši. V
živočišné výrobě však není vidět žádných pokroků. I když je mladý
dobytek pasen celé léto na Ladech, výsledek na přírůstcích je
malý. Také výkrm prasat vázne a ještě více vázne odchov selat.
Zootechnikem je v té době Jaroslav Petrák, který je sice velmi
pracovitý, ale měl by být rozhodnější. JZD trpí nedostatkem vody
ve vodovodu. Tím trpělo velmi napájení krav a následek toho bylo
poklesnutí dojivosti. Od jara byl také vyměněn účetní družstva. Do
té doby vykonával
R.Boček, od jara převzala účetnictví
M. Pouchová (?).

Místní národní výbor byl povinen pro držitele koz chovat kozla,
dokonce 2 kozly. Potíž byl v tom, že kozly nechtěl nikdo držet,
jednak pro určité aroma kozlů, dále pro potíž s krmením.
Chovatele kozlů se častěji střídali. Před 2 lety držel kozla
Fr. Trojan. Povaha rozhodná, domáhal se svých práv energicky na
MNV. Když to nešlo jaksi hladce bez diskuse, nerozmýšlel se déle,
kozla přivázal v předsíni budovy MNV, ať se předseda stará o kozla
sám. Případ se pak vyřešil smírně, horší bylo, že o případu se
vypravovalo s úsměvem po okrese, zvláště mezi učiteli. Inu,
protože předsedou MNV v Čížkovicích byl učitel.

Plánovaná jednotka 12 Kčs nebyla dodržena. Zemědělci dostali na
záloze 6,- Kčs a na dobírce 1,50 Kčs, tedy celkem 7,50, t.j. na
jednotku méně než v r. 1953. Celkem bylo na prac. jednotky
rozděleno 170.458,- Kčs, tedy zase o něco více než v r. 1953. To je
tím, že bylo odpracováno více pracovních jednotek.

Kulturní komise dále pořádá:

11.4.2019 od 1900 h. na sále KD Čížkovice, cena 160,- Kč
předprodej vstupenek: místní 60,- Kč, cizí 160,- Kč
Předprodej probíhá
v budově obecního úřadu od 1.4.
do 11.4.2019 1500 h. Z důvodu prodeje „místenek“ není
možné vstupenky rezervovat telefonicky.



14.3.2019 vystoupí od 16:00 h. na sále KD Čížkovice Dětský
divadelní soubor MALIS (Malá libochovická Scéna) s divadelní
hrou BYLO NÁS PĚT. Je určena dětem i rodičům a vstupné je
20,- Kč.



Dětský den proběhne nejspíše 31.5.2019, sledujte vývěsní
plochy, web a facebook obce.



Čížkovická Jakubská pouť je naplánována na 27.7.2019. O
programu více v příštím čísle novin.
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Dalším, jejichž jméno se dostalo nejen za hranice Čížkovic,
okresu, kraje, ale dokonce i státu je Vítek Svoboda (SK Kickbox
Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)
V kategorii jednotlivců z řad mládeže byl nominován na
sportovce roku Litoměřicka za sportovní úspěchy na Mistrovství
světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact
on the ring junioři nad 75 kg, 1. Místo kicklight junioři +89 kg,
1. Místo lightcontact junioři +89 kg, 3. Místo lightcontact junioři 89 kg, 2. Místo kicklight junioři -89 kg, Národní pohár v kickboxu
– 1. Místo lightcontact st. Žáci + 69 kg, Slovak Open 2018 –
2. Místo st. Žáci + 69 kg, 2. Místo kicklight st. Žáci +69 kg.
Vítek úspěšně pokračuje dál (na German open 2019 - WAKO
mezinárodní mistrovství Německa v kickboxu jasně zvítězil ve
dvou kategoriích lightcontact a kicklight juniorů do 89 kg.)

Pečovatelskou službu obce
Čížkovice pro rok 2019 finančně
podpořil Ústecký kraj
Pečovatelská služba obce Čížkovice
je terénní služba poskytovaná
v domácnosti osob bydlících na
území obce Čížkovice a Želechovice.
Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří vzhledem ke
svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné
fyzické osoby. Oblasti, které může pečovatelská služba
zajistit, jsou pomoc při zvládání běžných úkonů, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální poradenství. Díky této pomoci umožňujeme setrvat občanům co
nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba je
poskytována od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 15:30.
V loňském roce jí využilo 25 občanů. Služba je poskytována
na území obcí Čížkovice a Želechovice od roku 2008. Do
současné doby byla financována výhradně z rozpočtu obce
Čížkovice a z úhrad uživatelů služby. V listopadu 2018 byla
podána žádost o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2019 č. M/2019/1269
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“. Žádosti
bylo vyhověno a pečovatelské službě byla poskytnuta
neinvestiční dotace ve výši 351 900 Kč.

Slavnostní otevření zahrady
Domova Na Svobodě Čížkovice
V loňském roce 2018 probíhala v Domově Na Svobodě
Čížkovice revitalizace a obnova zahrady. V rámci této revitalizace došlo k prořezu obou lipových alejí, k vyčištění lesního
porostu a instalování několika herních prvků na hřišti domova i
v prostorách terasy. Slavnostní otevření zahrady proběhne ve
středu 15. května 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
K bohatému dopolednímu i odpolednímu programu bude
zajištěno drobné občerstvení a hudba. Tímto všechny srdečně
zveme na tuto slavnost. Zahrada zůstává k dispozici pro
veřejnost celoročně. Vstup do zahrady je umožněn po zazvonění
u vstupní brány. Budeme potěšeni, pokud k nám kdykoli
zavítáte.

Bližší informace o službě Vám poskytne vedoucí pečovatelské
služby Štěpánka Ráčková (tel. 602 360 705) nebo sociální
pracovnice služby Mgr. Andrea Skružná (774 747 536).

Uživatelé a zaměstnanci DNS Čížkovice
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Dne 26.1.2019 se konal turnaj v badmintonu místního sportovního
klubu „Badmintonový spolek Čížkovice“ (původně TBC Čížkovice).
Turnaj se hrál, jako již tradičně, formou smíšených družstev ve
čtyřhrách. Jelikož náš klub není registrovaný v žádné soutěži,
bereme takovéto turnaje jako formu skvělé zábavy, porovnání sil a
získaných dovedností z tréninků. Badmintonový klub se nám
v loňském roce mírně rozrostl o nové hráče z blízkého okolí na
celkový počet 26 dospělých a 7 dětí, čímž se úroveň tréninků,
které probíhají dvakrát týdně, velice zvýšila. Tímto dodatečně
děkujeme obci Čížkovice, že v době, kdy se dělal nový povrch v
místní sportovní hale, nám obec vyhověla a hřiště „přelajnovala“ z
původních tří hřišť na nynější čtyři. Velice často se nyní při
zvýšeném počtu členů stává, že tyto čtyři hřiště opravdu při
trénincích plně využíváme. Turnaj se tedy vydařil a my už se
těšíme na další povedené akce našeho klubu.
Za klub: Jana Resková
V ŽATCI BEZ PŘEKVAPENÍ
2. února
·Žatec - Čížkovice / juniorky
3:0 (14,14,13)
3:0 (24,20,20)
První zápas jsme působili odevzdaně. Byla znát
únava ze včerejšího večerního zápasu.
Druhý zápas jsme byli v 1. setu rovnocenným soupeřem, bohužel se nám nepodařilo potvrdit vedení
DĚLBA BODŮ S DUCHCOVEM
šestibodový
náskok
nestačil v celém setu. Další sety si domácí pohlídaly ná1. února
k potvrzení jedné úspěšné akce k získání skok, potvrdily roli favorita a zaslouženě vyhrály.
2. vítězného setu.
·
Čížkovice
- Duchcov / juniorky
1:3 (21,-22,-18,-24)
Ve druhém zápase přebíráme iniciativu a Oproti zápasu s Duchcovem jsme přijeli v oslabe3:0 (21,20,19)
soupeře přehráváme. Tento zápas patřil né sestavě. Holkám pochvala za bojovnost ve druVlastní nesoustředěností jsme v prvním mezi nejlepší odehrané v této sezóně. hém zápase.
zápase přišli o body. Ve 4.setu nám ani Pochvala všem za pěknou hru.
Zdroj: FCBK VTK Čížkovice

JIRKOV JSME O BODY NEOBRALI.
9. února ·
Přivítali jsme doma první tým krajské
soutěže VK Jirkov.
První zápas jasně hosté dominovali
převážně přesným podáním , kdy se nám
nepodařilo přijmout balón. Ve třetím setu se
příjem zlepšil a 19 bodů bylo příslibem k
lepší hře ve druhém zápase, co nás čekal. Do
druhého zápasu jsme vlétli s vervou nedat
soupeři nic zadarmo.
JUNIORKY POPRVÉ KOMPLETNÍ
29. března
Čížkovice - SK Volejbal Ústí n/L
3-0 (25,16,9)
3-0 (17,19,23)
Další kolo krajské soutěže jsme přivítali
doma SKV Ústí.
Začátek utkání jsme se trápili a v
koncovce měli hostující děvčata
výhodu dvou míčů k získání setu.
Velkou bojovností jsme nakonec
otočili a vyhráli. Další sety jsme si
udržovali náskok a zaslouženě
zvítězili. Druhý zápas od začátku
soupeř jen dotahoval náš náskok.
Na tento zápas jsme se sešli poprvé v
sezóně kompletní bez zranění a
rýmyček.
Šanci zahrát v tomto zápase dostaly
všechny holky. Některé okusily
juniorskou soutěž poprvé a je to pro
ně velká zkušenost.
Chtěl bych i pochválit nově složený

Kvalitním podáním se nám podařilo vést
12-5 a donutit soupeře ke dvěma
oddechovým časům. Dostatečný náskok se
nám podařilo udržet a první set byl v náš
prospěch.
Ve druhém setu nám utekl začátek a bylo
vyrovnáno.
Následující set opět nervózní úvod, kdy
prohráváme 5-14. Zlepšeným příjmem a
důraznou koncovkou otáčíme skóre a
bohužel vedení 24-23 bylo poslední. V
tým ústeckých holek, který v letošní sezóně
od podzimu udělal velký kus práce a v příští
sezóně bude určitě pro všechny týmy
vyrovnaným soupeřem.
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koncovce nám chybělo kus štěstí.
Rozhodující set si Jirkovští pohlídali a
zaslouženě vyhráli.
Zápas ukázal, že se dá hrát s každým
týmem. Byli jsme oslabeni o pár hráček a
hlavně
chybějící
druhou
blokařku.
Velká pochvala holkám za bojovnost.

Zdroj: facebook.com SDH Čížkovice

Ve středu 23.1.2019 byl jednotce
vyhlášen požární poplach na požár
skládky bioodpadu v Prosmykách u
Litoměřic. Zásah byl velice náročný z
důvodu mrazivých teplot a na místě
zásahu jsme strávili dvanáct hodin.

Hasičský ples 16.2.2019

17.2.2019 Nácvik jednotky s novou
páteřní deskou a podsedákem.
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Něco z činnosti našeho mysliveckého spolku...
Letos v lednu jsme pořádali (jako každoročně) myslivecký ples s tradičně bohatou
tombolou, do které jsme dali 5 divočáků, 10 zajíců, 10 bažantů a další věcné ceny
zejména od různých sponzorů a našich členů. Plesová účast byla hojná.
Z další naší činnosti bychom rádi zmínili norování lišek 2. února. Probíhalo za
velice nepříjemného deštivého počasí, ale přesto se podařilo ulovit 3 lišky.
Dále bychom chtěli čtenáře informovat o celkovém počtu ulovené zvěře v honitbě
Čížkovice – Úpohlavy za rok 2018. Počty plánované lovené zvěře vycházejí hlavně z
jarního sčítání a pak z dalšího letního sčítání před lovem, kde existují ještě další
kritéria jako koeficienty přírůstku a normované stavy, takže se v podstatě loví jen
přírůstek s cílem přiblížit se normovaným stavům, které jsou určeny bonitou každé
honitby, stanovenou Odborem myslivosti na Městském úřadě v Lovosicích. Takže si
myslivci nemohou střílet co chtějí, jak si někteří lidé myslí, ale vše je plánováno a
státní správou kontrolováno.
Počty ulovené zvěře jsou tedy následující 10 ks srnčí zvěře, 61 zajíců, 25 bažantů,
6 holubů hřivnáčů ,18 lišek a 2 divoká prasata.
Roman Brůna

Myslivecká sdružení žádají majitele psů aby nechodili v jarních měsících se psy do polí a nenechali je
tam volně pobíhat, protože už v březnu se rodí první zajíčci a pak v červnu srny kladou srnčata a také
hnízdí koroptve a bažanti. Proto je nutné ve zvýšené míře dbát na klid v honitbě aby zvěř byla co
nejméně rušena. Děkujeme.

Příroda České republiky
Facebook.com @prirodacr
Každé jaro se do záchranných stanic
dostávají desítky savčích mláďat. Lidé je
přinesou v dobrém úmyslu, ale
zbytečně. Lidé je nacházejí ležící v trávě
či mlází a předpokládají, že jsou
opuštěná. Většina těchto mláďat ale ve
skutečnosti jen vyčkává příchodu matky,
která se zdržuje někde poblíž a mláďata
se vrací krmit.
Mláďata prvních 14 dní leží nehybně a
nevydávají žádný pach. Je to jejich
přirozená ochrana před predátory, proto
se nesnaží utéci ani před lidmi. Pokud
takovéto mládě objevíte, nikdy na něj
nesahejte a místo urychleně opusťte!
Savci se na rozdíl od ptáků řídí
především čichem. Když sáhnete na
savčí mládě, zanecháte na něm svou
pachovou stopu a je zde reálná hrozba,
že matka mládě opustí.
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Termíny svozu odpadu 5-9/2019
Týden

Den

Datum

Typ svozu

18

Pátek

3.5.2019

Tř.odpad

19

Pátek

10.5.2019

Popelnice

20

Pátek

17.5.2019

Tř.odpad

21

Pátek

24.5.2019

Popelnice

22

Pátek

31.5.2019

Tř.odpad

23

Pátek

7.6.2019

Popelnice

24

Pátek

14.6.2019

Tř.odpad

25

Pátek

21.6.2019

Popelnice

26

Pátek

28.6.2019

Tř.odpad

27

Pátek

5.7.2019

Popelnice

28

Pátek

12.7.2019

Tř.odpad

29

Pátek

19.7.2019

Popelnice

30

Pátek

26.7.2019

Tř.odpad

31

Pátek

2.8.2019

Popelnice

32

Pátek

9.8.2019

Tř.odpad

33

Pátek

16.8.2019

Popelnice

34

Pátek

23.8.2019

Tř.odpad

35

Pátek

30.8.2019

Popelnice

36

Pátek

6.9.2019

Tř.odpad

37

Pátek

13.9.2019

Popelnice

38

Pátek

20.9.2019

Tř.odpad

39

Pátek

27.9.2019

Popelnice

Volby do Evropského parlamentu 2019

Ze zastupitelstva a rady...


Z důvodu uzavření železničního
přejezdu v
Třebenicích povede
Čížkovicemi od 15.4. do 17.4.2019
objízdná trasa.



Mateřská škola Čížkovice bude
uzavřena v době prázdnin od 22. 7.
do 4. 8. 2019.



Bude vypsáno výběrové řízení
kanalizaci v ul. Benešova.



Na obecním úřadu přibyde od
1. května nový samostatný referent
- stavebního technik .

na



Místo
retenčních
nádrží
na
fotbalovém hřišti bude vybudována
studna.



Před vchodem do Mateřské školy
bude z důvodu zvýšení bezpečnosti,
ale také kvůli neukázněnosti
řidičů vybudováno zábradlí a
zakázáno zastavení!

Proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019 (v pátek od 14:00 do
22:00 h. a v sobotu od 8:00 do 14:00 h. ). Volby se podobají volbám
sněmovním, mandát v europarlamentu tedy strana dostane, pokud
získá více, než pět procent všech hlasů. Podobný je i způsob hlasování:
Ze souboru několika hlasovacích lístků vybere volič pouze jeden, na
kterém může (ale nemusí) zakroužkovat pořadové číslo nejvýše dvou
jím preferovaných kandidátů. V České republice se tímto způsobem
volí 21 europoslanců (počet poslanců dané země závisí na celkovém
počtu obyvatel této země).
Voličem je občan ČR, který dosáhne nejpozději druhý den voleb
plnoletosti, nebo občan členské země EU (též nejpozději druhý den
voleb plnoletý), který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu v ČR nejméně 45 dnů před konáním voleb. Pokud cizinec není
již od minulých voleb zapsán ve zvláštním seznamu voličů, musí o zápis
zažádat nejpozději do 14.4.2019, a to v obci, kde je přihlášen k
trvalému nebo přechodnému pobytu. Pokud tuto podmínku nesplní,
nebude mu umožněno volit.
U těchto voleb je možné využít voličského průkazu a hlasovat mimo
místo trvalého bydliště, nelze na něj ovšem odvolit v zahraničí. O
voličský průkaz žádejte osobě do 22.5.2019 a písemně s ověřeným
podpisem nebo datovou zprávou do 17.5.2019 do 16:00 h. (průkaz
Vám bude vydán nejdříve 9. května 2019).
V případě změny trvalého pobytu po 14.4.2019 zažádejte úřad v jehož
obvodu jste měl/a evidován původní trvalý pobyt, o potvrzení o
vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů, které doručíte úřadu v obvodu
nového bydliště, případně přímo okrskové volební komisi.
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