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ANKETA

k záměru vybudování třídící linky

Vážení spoluobčané, v červnu loňského
roku dorazila na obec žádost Sdružení obcí
pro nakládání s odpady (SONO) o zahájení
jednání o možnostech realizace výstavby
linky na třídění směsného komunálního
odpadu v katastrálním území Čížkovic.
Tato technologie je bezkomínová a
nedochází v ní k žádným spalným ani
chemickým reakcím a emisní zatížení je
z tohoto důvodu nulové. Představitelé
SONO navrhují umístění této linky
v blízkosti Čížkovické cementárny z toho
důvodu, že je nutné pro tuto moderní
technologii používat technologické teplo,
které by s výhodou mohli právě
z cementárny získat. Třídící linka by byla
určena
pro
komunální
odpad
z litoměřického okresu. Díky zahájení
provozu třídící linky by došlo k zásadnímu

ANKETA

omezení návozu odpadu na skládku
v Želechovicích. Předpokládá se, že na
skládku by bylo uloženo 4-5 % z celkového
množství navezeného odpadu.
Již dvakrát představovali zástupci SONO
tento záměr na zastupitelstvu obce (září
2018, březen 2019). Nyní stojí zastupitelé
před rozhodnutím, zdali tento záměr
podpoří či nikoli. Jelikož se jedná o
důležité rozhodnutí, chtějí znát zastupitelé
většinový názor občanů. V průběhu srpna
Vám bude do schránek doručen anketní
lístek, který bude obsahovat podrobnější
informace o záměru. Rádi bychom Vás
touto cestou poprosili o jeho vyplnění a
odevzdání.
Předem moc děkujeme za spolupráci a
přejeme příjemné prožití letních měsíců.
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2/2019
Nová místní úprava
provozu na pozemních
komunikacích před areálem
mateřské školy
Na Obecním úřadě se množily žádosti o
řešení nebezpečných dopravních situací
vznikajících na komunikaci III/23758
z důvodu parkování aut před areálem
mateřské školy. Celá situace byla
konzultována s příslušným orgánem
Policie ČR, Dopravním inspektorátem
Litoměřice. Jako nejvhodnější způsob
řešení dané problematiky byla zvolena
varianta umístění svislých dopravních
značek B28 – zákaz zastavení na ulici
Jiráskova na straně (u chodníku) od ulice
Růžové po č.p. 69 (červené označení).
Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti dne 5.7.2019. Další změnou
v této lokalitě bude umístění zábradlí
do chodníku před MŠ s cílem zvýšit
bezpečnost dětí navštěvujících mateřskou
školu a školní jídelnu (modré označení).

V prvních letech po osvobození vznikl „Ochotník“, divadelní
soubor, který sehrál řadu her. V letech 1951-52 byl včleněn do
závodního klubu ROH cementárny v Čížkovicích. V letošním
začátku roku sehrál hry Kudy kam, Na letním bytě, Sládci a
dětské představení Princezna Pampeliška.
O pouti se naposled tancovalo. Potom byl sál u Carů uzavřen
místním národním výborem z hygienických a bezpečnostních
důvodů. Majitel sálu Václav Car sál jako vlastník neopravoval a
tak začal padat strop v sále i předsíni. V sále se pak do konce roku
již nic nepořádalo, ustal kulturní život i veselí. V tom roce byly
pořádány jen 4 taneční zábavy.
Jak v roce 1954 i v r.1955 mohla závodní rada cementárny
získati od svého ústředí částku 50 až 100 tisíc Kčs na adaptaci
Carova sálu. Proto jednala s Carem jak o prodeji hostince tak i o
dlouhodobém pronájmu. V.Car slíbil smlouvu podepsati a ústní
dohoda byla učiněna, ale po přečtení smlouvu odmítl podepsat.
Byla konána rovněž vyvlastňovací akce místním národním
výborem. Při šetření na místě bylo potom doporučeno další
jednání s V.Carem nebo přestěhování do vhodného obydlí.
Protože nebylo dalšího pokroku docíleno, uvázlo jednání na
mrtvém bodě a částky na adaptaci kulturního domu cementárny
propadly.
V srpnu se dosavadní předseda MNV Josef Šmída vzdal funkce
předsedy. V zárí pak byl zvolen předsedou MNV Rudolf Boček,
bývalý několikaletý předseda. Zároveň byly provedeny změny v
komisích. Předsedou komise péče o člověka byl zvolen Alois
Mudra, předsedou finanční a rozpočtové komise Jan Grim.
Na jaře péčí Jos.Minkse a taj.Běloubka byla provedena úprava
přední části u vchodu parku. Vystavěna skalka, upraveny pěšiny,
položena tráva a vysázeny květiny. Celkový pohled na vstupní
část se stal velmi úhledný.
Na jaře byla dokončena úprava cesty před poštou. Byla
položena vrstva hrubého štěrku a navrch dán písek.

Rok 1955
Je to rok slavného 10. výročí osvobození naší vlastí Sovětskou
armádou.
Oslava 10.výročí v den 10.května vyzněla vskutku důstojně.
Průvod, který se řadil u nádraží, v jehož čele byly neseny vlajky a
věnce k pomníku padlích a rudoarmějce na místním hřbitovu, byl
největším od dob léta 1945. Vlastní slavnost potom byla v parku
na jevišti přírodního divadla. Slavnostní proslov měl zástupce
krajského národního výboru soudruh Baron. Kulturní vložku měla
školní mládež. Počítalo se, že se účastnilo 400 našich občanů.
Dalším slavnostním dnem v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
byl dětský den. I když tu o něm nebylo vzpomenuto, konal se
skoro každým rokem. Byl dostaveníčkem všech dětí v obci i z
okolí, které byly v počtu až 300 obdarovány sladkostmi a
samozřejmě i všech tatínků a maminek, kteří se šli s nimi veselit.
Peníze na podarování byly většinou získány sbírkou mezi občany.
Dále byly na programu zpěvy a tance dětí, výstupy, veselé hry a
hlavně závodivé hry, šplhy za vuřty apod. Stal se tradičním
dostaveníčkem většiny občanů v obci.
(Mezinárodní den žen) Téměř každoročně byl slaven na různých
místech, ve škole i u Carů. Děti připravily ženám malé dárky,
menší program a vystoupil i Česl. svaz mládeže s písněmi.
Ne každoročně, ale čas od času navštíví obec s uměleckým
programem Vesnické divadlo. Tentokrát sehráli výborně Čapkovu
hru „Matka“. V minulých letech 1949-1953 sehráli zde hry
Hluboké kořeny, Nejlepší synové, Vojnarka. Bylo dobrým
školením pro naše ochotníky.
Jak přežít vedra ?
Komíny, automobily a letadla chrlí „skleníkové“ plyny. Oteplování
Země tedy pokračuje. Politiky to zatím příliš nevzrušuje, a tak občanovi
nezbývá nic jiného, než se o sebe (jako obvykle) postarat sám.
Tady je několik námětů jak lépe přežít vedra:
( hlavně v panelovém domě nebo v kanceláři bez klimatizace)

Vypít nejméně 3 litry tekutin denně ( dospělí - zapisovat si vypité
množství).

Okna na sluneční straně polepit bílým balicím papírem (odráží sluneční
paprsky).

Na sluneční straně zatáhnout rolety ( svítit úspornými zářivkami ).

Rolety občas postříkat vodou z ručního rozprašovače na květiny.

Používat stolní neb stojanový ventilátor.

Nohy dát do “lavoru” se studenou vodou.

Naplnit vanu vodou do výšky několika centimetrů (odpařováním se
snižuje teplota).

Podobně působí zavěšený mokrý ručník, zvláště pak před spuštěným
ventilátorem.

Nosit minimální oděv (s mokrým ručníkem kolem krku).

Občas postříkat tělo vodou pomocí ručního rozprašovače.

Sprchovat se vlažnou vodou několikrát denně, a to téměř bez sušení.

Větrat přes noc nebo brzy ráno (pokud je venkovní teplota nižší než
teplota v bytě).

Při teplotách vyšších než 26 °C pobývat ve stínu na balkoně ( ve
sklepě) neb v přírodě.

Nekonzumovat alkohol a kávu, ale pít dobré nealkoholické pivo,
studené čaje, minerálky.

Omezit vaření a pečení (nezvyšuje se pak teplota v bytě).

Dopřát si polední siesta.

Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na
slunci.

Když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně
pod deštníkem – jsme pak na tom stejně jako ve stínu.

1400 - 1700 h.

Fotbalová Arabela show

cca do 1530 fotbalové utkání Arabela
týmu s čížkovickým výběrem, poté
program na jevišti.
účinkující: Pavel Novotný, Stanislav Hložek, Lada
Fejferová, Kamil Emanuel Gott, František Nedvěd
ml., Jaroslav Sypal, Jan Berger, Petr Rada a Jan Fiala

1700 - 1755 h.

Božek Slezáček, Tomáš Löbl a
Genny Ciatti
s písničkami Michala Davida.

2000 - 0200 h.

Ing.Zdeněk Joukl (praktický sociolog, Senior roku 2013 atd. )
červen 2019
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Taneční zábava se skupinou
AQUARIUS



Pouťové atrakce (pro děti skákací hrad
zdarma)



Malování na obličej



Pouťový jízdní řád
(startovací časy okruhů 13:00, 15:00 a
16:30h., odvoz od 18:00 h. do 20:00 h.)

 Proběhla kontrola udržitelnosti projektu „Revitalizace
zámeckého parku v obci Čížkovice“ s pozitivním závěrem při
navázání řádné součinnosti s poskytovatelem dotace.

O stavební činnosti v obci.
 Průběžně dochází k jednáním stavební komise, které se
s ohledem na prováděné práce a ty připravované schází 1x za
2-3 týdny dle potřeby.

 Pro nové lokality zástavby rodinnými domy byla zpracována
územní studie, ke které musí být uzavřena dohoda o parcelaci.
K jednotlivým dotčeným plochám proběhlo jednání na OÚ za
hojné účasti dotčených osob. Následně byla dohoda o parcelaci
probírána na zastupitelstvu obce dne 24.6.2019, kde byla
zastupitelům, stejně jako dotčeným vlastníkům, vysvětlena nutnost zpracování územní studie. Po zastupitelstvu bude probíhat
shromáždění potřebných dat a vyhodnocení, případně úprava
jednotlivých studií.

 Proběhlo výběrové řízení na výtlakovou kanalizaci v ulici
Benešova, jak bylo určitě zaznamenáno z mimořádného
zasedání zastupitelstva, nyní se připravuje sepsání smlouvy o
dílo s dodavatelem této stavby.
 Dne 11.6.2019 bylo předáno staveniště na akci zateplení
čp. 50 v obci Želechovice, předpokládané dokončení stavby je
8 týdnů od zahájení, takže nového „kabátu“ by se objekt měl
dočkat do konce letních prázdnin, samozřejmě dle klimatických
podmínek. Zároveň žádáme občany přímo dotčené touto akcí
v okolí stavby o trpělivost.

 Průběžně probíhá příprava a řešení přípravy na akce: Zábradlí
na fotbalovém hřišti, studna na fotbalovém hřišti, obecně
celkové pojetí rekonstrukce/opravy/úpravy veřejného osvětlení,
otázka rekonstrukce zdí u kontejnerů v ulici Na sídlišti, případně
jejich nahrazení jedním centrálním sběrným místem odpadu a
další. O dalších bodech a připravovaných akcích budeme
informovat v dalším čísle.

 Probíhá výběrové řízení na celkovou rekonstrukci střech
v areálu TS v Želechovicích a na bytovém domě čp. 229
v Čížkovicích, které bude ukončeno 20.6.2019 a následně bude
provedeno zhodnocení a výběr realizační firmy a domluven
brzký nástup, a to především na objektu čp. 12 a 13
v Želechovicích.

Za OÚ Ing. Jiří Novotný, stavební technik

Nové hřiště v areálu mateřské školy
Stav současného hřiště v areálu MŠ je
nevyhovující. Prvky na hřišti jsou zastaralé,
pro děti neatraktivní, nemoderní. Kromě
chybějících herních prvků zde chybí i zázemí
pro výuku v
přírodě, popřípadě místo pro
pasivní odpočinek v přírodě. Travnatá plocha
je nevhodná pro míčové kolektivní hry, a to
především z důvodu terénních nerovností.
Ve spolupráci s učitelkami z MŠ byl vytvořen
projekt na dětské hřiště, které umožní dětem
rozvíjet nejen pohybové aktivity, ale díky
interaktivním prvkům i logické myšlení a
představivost. Součástí bude i hřiště
multifunkční, které bude sloužit nejen pro
pohybové aktivity dětí (míčové hry, jízda na

koloběžce), ale díky nákresu silnice umožní
dítěti osvojit si pravidla silničního provozu,
především si osvojit pravidla chování na ulici
(dávat pozor při přecházení silnice, znát
světelnou signalizaci aj.)
V únoru 2019 byla podána žádost o dotaci
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. V červnu byly zveřejněny výsledky.
Naše žádost byla schválena, ovšem nedostaly
se na ni finanční prostředky a byla zařazena
mezi náhradní projekty na 165. místě.
Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo vybudování dětského hřiště z rozpočtu obce. V nejbližší době bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

Přechodná změna
otevírací doby pošty
1.7.-12.7.2019
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07:45 - 10:45

Út

13:30 - 17:00
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07:45 - 10:45
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13:30 - 17:00

Pá

07:45 - 10:45

So

Zavřeno

Ne

Zavřeno

ŽELECHOVICKÉ HŘIŠTĚ BYLO OFICIÁLNĚ OTEVŘENO
Dne 25. 05. 2019 se v Želechovicích konalo slavnostní otevření
multifunkčního hřiště. Zahájení proběhlo v 15 hodin za hojné
účasti obyvatel ze Želechovic a Čížkovic. Byla radost vidět
v Želechovicích tolik spokojených lidí pohromadě. Po té, co došlo k
přestříhnutí pásky pány Pavlem Sečkárem, Petrem Čermákem a
místostarostkou Andreou Skružnou, byl oficiálně zahájen provoz
hřiště. V průběhu akce se nám na něm představila děvčata z oddílu
mažoretek z Libochovic, předvedla, jak bravurně ovládají svoje
hůlky a dívky z tanečního souboru Funky Dangers nám ukázaly, že
street dance je jejich vášeň i mimo tělocvičnu. Mezi vystoupeními
nám zahrál pro potěšení pan Josef Vinš se svojí zpěvačkou a
nádherně nám tím oba zpříjemnili odpoledne. Po velmi zdařilých
vystoupeních následoval již program, na který se celou dobu těšily
všechny děti, a to soutěže o zajímavé ceny. V několika disciplínách
děti ukázaly, že umí vystřelit ze vzduchovky i zatlouci hřebík

rychleji než kdejaký profesionál. Na závěr byly všechny děti, které
se zúčastnily soutěží, oceněny krásnými dárky, které nám na
slavnostní otevření věnovali sponzoři převážně z Lovosic, Litoměřic
a ze Želechovic. Hlavní cenu, koloběžku, vyhrála 5 ti letá slečna,
Eliška Hořánková z Čížkovic. Nadšení Elišky a ostatních dětí bylo
odměnou všem organizátorům akce.
Také díky štědrému podnikateli ze Želechovic, jsme si mohli
vychutnat pivo zdarma, neboť věnoval na akci celý sud piva. Naše
hodné hospodyňky donesly dobroty a na grilu se ohřívala kýta a
klobásy. Pro mlsné jazýčky byla možnost zakoupit si cukrovou vatu.
Po celou dobu akce tak bylo stále co ochutnávat a co pít. Moc
děkujeme obci Čížkovice, všem sponzorům a v neposlední řadě
také všem, co se na organizaci akce ochotně podíleli.
Iva Steinmetzová
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem Sociálně aktivizační služby je zajistit včasnou a účinnou
sociální pomoc uživatelským rodinám v zájmu zachování

POD FARNÍ CHARITOU

funkčnosti rodiny skrze intenzivní spolupráci v oblastech: podpo-

LOVOSICE

ry a rozvoje rodičovských kompetencí (zvláště v oblastech
uspokojování potřeb dětí), - v přístupu k řešení výchovných

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

problémů, - sanovat rodiny v zájmu zabránění odebírání dětí do

Působnost: Lovosice a spádové obce

ústavní péče, - podpora a pomoc při stabilizaci rodiny jako

Provozní doba: po-pá 8.00 – 16.00

funkčního

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomo-

problematika, zaměstnanost, vedení domácnosti: včetně úklidu,

vectvím a etnické menšiny

vaření a hospodaření, pomoc se školní přípravou dětí), - motivace

celku

(zejména

dluhová

problematika,

bytová

a aktivizace rodiny k řešení jejich sociální situace pomocí

Služba je poskytována bezplatně

přirozených a dostupných zdrojů uživatelské rodiny vycházející z

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením působí

individuálních požadavků, a to zejména v přirozeném prostředí

v rámci Lovosic a přilehlých obcích pro lidi, kteří se potýkají se

rodiny, prohlubovat sociální dovednosti a kompetence rodiny v

zvlášť náročnou životní situací – např. problémy s dluhy,

jednání a spolupráci s veřejným sektorem, poskytovat zdravotní a

bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě. Pracovník terénní

sociální osvětu.

služby pomáhá v těchto situacích lidem nestálou krizi řešit a

V rámci této služby realizuje Farní charita Lovosice i asistovaný

pomoci kritickou fázi překonat.

kontakt – asistované setkávání dětí se svými biologickými rodiči,

V rámci této služby poskytujeme zejména tyto činnosti: Pomoc s

se spolupráci OSPOD. Díky této službě děti neztrácí kontakt s

řešením a zvládáním náročných, či

biologickými rodiči a jsou udržovány vzájemné vztahy mezi

problémových

dítětem a biologickým rodičem.

životních

a

sociálních situací. Zprostředkovat

Kontakt na pracovnici v sociálních službách

bydlení. Pomoc při jednání na
úřadech, pomoc s orientací v

Bc. Pavlína Šalanská: Tel: 737 264 843,

sociálním

e-mail: pavlina.salanska@fchlovosice.cz

systému

a

systému

institucí, s vyřizováním administrativních úkonů (úřední dokumenty,
Farní charita Lovosice nabízí fakultativní služby:

formuláře). Pomoc v oblasti splácení dluhů. Během tohoto roku se



potravinovou pomoc

pozici ostraha s následným zaměstnáním. U dvou uživatelů zpro-



využití charitního šatníku

středkování na pozici APK (asistent prevence kriminality). Terén-

Obě fakultativní služby jsou poskytovány zdarma.

podařilo úspěšně rekvalifikovat na

ní služba dále

zprostředkovává hledání vhodného za-

Farní charita Lovosice, také nabízí služby:

městnání. Spolupráce s Probační mediační služby a terénní služby.



nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AMICUS,

Kontakt na sociální pracovnici Dagmar Lendelová, DiS:



sociálně terapeutické dílny a

Tel: 731 557 638,



pobytová služba –
azylový dům pro

e-mail: dagmar.lendelova@fchlovosice.cz

samostatné ženy a
matky s dětmi.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS FCHL
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 10:00 ambulantně, 10:00 – 16:00
terénní formou (tzn. v přirozeném prostředí rodin)
Cílová skupina: rodiny s dítětem / dětmi
Služba je poskytována bezplatně
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Saver One PAD automatický defibrilátor 200J
S automatickým bifázickým externím defibrilátorem
PAD (technologie PAD - detekce pulzní arytmie) může
zachraňovat životy téměř každý, tento přístroj vás po
jeho zapnutí hlasovými povely navede ke správnému
použití úplně sám. Byl po schválení nákupu zastupitelstvem jednotce čížkovických hasičů pořízen za
33.868,- Kč, přičemž 50% ceny, tedy 16.934,- Kč
věnoval jako sponzorský dar Petr Michálek ze Želechovic, kterému tímto děkujeme.
Defibrilátor byl předán hasičům 7.6.2019.
Další přenosné defibrilátory najdete:



V hlavní vrátnici cementárny Lafarge Cement, a.s.



Ve vrátnici lomu Úpohlavy



V Domově důchodců Čížkovice, Jiráskova 1

zdroj: www.facebook.com/sdhcizkovice/

Ve středu 19.6.2019 proběhlo prověřovací cvičení jednotky na budovu obecního úřadu v Čížkovicích. Námětem byl požár v knihovně a vyhledávání osoby
v bezvědomí.

TURNAJ
CASANOVA
2019
9.6.2019
Mladší a starší žákyně se zúčastnily dvoudenního turnaje v Duchcově. Sedm týmů
v každé kategorii. Po bojovném výkonu obsadila naše děvčata shodně šesté místo.

ŠANOVSKÝ
TROJÚHELNÍK
28.5.2019
Družstvo juniorek se zúčastnilo dvoudenního
turnaje konaného ve dnech 18. - 19.5. ve sportovní hale v Teplicích - 15 družstev převážně
1.juniorské ligy hrálo ve třech skupinách po pěti. S
pražskou Mikulovskou prohráváme 1.zápas 0-2
(7-25, 10-25) 2.zápas porážíme SKV Ústí 2-1
(26-24, 20-25, 15-9) - v 1.setu otáčíme ze stavu 12
-19 ve svůj prospěch. Další zápas prohráváme s
Karlovými Vary 0-2 (14-25, 22-25) - ve 2.setu nám
ani vedení 13-8 nestačilo k vítězství v setu.
Poslední zápas s Benešovem měl rozhodnout o
postupujícím do skupiny o 7.- 9. místo. Bohužel

prohráváme 1-2 (25-18, 20-25, 13-15)
Tato těsná prohra nás odsunuje hrát o
10.- 12.místo. V nedělním prvním zápase porážíme pražskou Mikulovskou C 2-0
(25-21, 25 -23)Ve 2.setu obrat z 3-11. Ve
druhém zápase prohráváme těsným
výsledkem s pražskou Mikulovskou B 1-2 (25-22,
18-25, 14-15) a na tomto turnaji obsazujeme
11.místo. Naše děvčata podala pěkný a bojovný
výkon. V konkurenci s ligovými týmy byla i vyrovnaným soupeřem. Pro holky to byla velká zkušenost vidět hrát ligové týmy a mít možnost si s nimi
zahrát. U soupeřů byla vidět hra začínající

přesným příjmem, rychlou a přesnou náhrou
směřující k zakončení. Děvčatům patří velká
pochvala za bojovnost, kdy dokázaly otočit
několik prohraných setů. Jako jediný tým jsme
měly bohužel jen jednu hráčku na střídání. Bylo
období maturit a učení mělo přednost. O to větší
palec nahoru.
zdroj: www.facebook.com/VTKCizkovice.cz/
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Termíny svozu odpadu 7-9/2019
Týden

Den

Datum

Typ svozu

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

zdroj: www.volby.cz

Statistika pokut, vybraných čížkovickým obecním strážníkem:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY V DNS ČÍŽKOVICE

zvukové hudební nástroje a houpací hnízda. Je zde po předchozí
domluvě kdispozic i ohniště i gril.

Ve středu 15. 5. 2019 se v Domově Na Svobodě Čížkovice setkalo
mnoho dětí základních a mateřských škol, uživatelů sociálních Těšíme se na Vás.
služeb, přátel i podporovatelů kvůli slavnostnímu otevření zahrady
Mgr. J. Kuglerová
DNS Čížkovice. Revitalizace zahrady probíhala v roce 2018 v
rámci projektu „Revitalizace a obnova zahrady DNS Čížkovice“,
který byl spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro
regionální rozvoj v rámci operačního programu životního prostředí.
Slavnostní akt otevření zahrady a přestřižení pásky se konalo za
přítomnosti radního Ústeckého kraje pro sociální věci, bezpečnost a
sociálně vyloučené lokality Mgr. Ing. Miroslava Andrta, ředitele
CSP Litoměřice Ing. Jindřicha Vinklera a vedoucí DNS Čížkovice
Mgr. Jany Kuglerové.
Otevření zahrady provázel aktivní program nejen pro děti, který byl
koncipován tak, aby si návštěvník prošel celý nově obnovený areál.
Při té příležitosti si všichni užili výtvarný workshop, vystoupení
Inky Rybářové, malování na obličej, skákací hrad, bublinové hrátky
a nechybělo ani dobré jídlo a příjemná hudba. Odměnou
organizátorům byly úsměvy a rozzářené oči nejen přítomných dětí.
Celá zahrada nabízí v období od dubna do října uživatelům a
návštěvníkům z okolí k využití prolézačky, kolotoče, houpačky,
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Další zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice
proběhne 23.9.2019 od 1800 h. v zasedací
místnosti OÚ Čížkovice.

MUDr. Třešňák DOVOLENÁ 1. 7. - 13. 7. 2019
(v lovosické i čížkovické ordinaci,
v čížkovické ordinaci po celou dobu přítomna
sestra)
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