Želechovické úřední hodiny
Každé první pondělí a středu
v měsíci od 16:00 do 17:00 hod..
Termíny 2012:
2.1.
4.1.
1.2.
6.2.
5.3.
7.3.
2.4.
4.4.

2.5.
7.5.
4.6.
6.6.
2.7.
4.7.
1.8.
6.8.

3.9.
5.9.
1.10.
3.10
5.11.
7.11.
3.12.
5.12.

Změna názvu DÚSP Čížkovice
V souvislosti se zrušením diagnostických pobytů byl od 1.1.2012
změněn název
z původního
Diagnostického ústavu sociální
péče na Domov Na Svobodě.

Tančírna ...
...s možností výuky
Venku je sychravo, dny se krátí…
… televize, křížovky, žehlení…
… stále stejné …
… nudné…
...chcete jeden večer v týdnu v pozimním a zimním období trávit
příjemnou zábavou?
Pak jsou naše taneční určeny právě Vám!
Podmínkou je pouze účast v párech (muž-žena; nad 18 let věku)
a společenská obuv.
Společenský oděv není nutný.
V případě zájmu se přihlaste na
Obecním úřadě v Čížkovicích, termín
bude stanoven po dohodě se všemi
zájemci.

V budově domu s pečovatelskou
službou v Čížkovích

TERMÍNY PEDIKÚRY
OD 11.30 HOD
LEDEN
25. 1.
ČERVENEC
ÚNOR
22.2.
SRPEN
BŘEZEN
21.3.
ZÁŘÍ
DUBEN
18.4.
ŘÍJEN
KVĚTEN
16.5.
LISTOPAD
ČERVEN
20.6.
PROSINEC

Ulice Boženy Nemcové

18.07.
22.08.
19.09.
17.10.
21.11.
19.12.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ
ČAS 8.30 HOD.
(VŽDY DRUHÝ ČTVRTEK V MĚSÍCI )
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

12.01.
09.02.
08.03.
12.04.
10.05.
14.06.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

12.07.
09.08.
13.09.
11.10.
08.11.
13.12.

Z důvodu nesouladu údajů mezi Registrem
územní identifikace adres a nemovitostí a
Informačním systémem evidence obyvatel se na
posledním zasedání zastupitelstva jednalo o
správném názvu ulice Boženy Němcové (v ISEO
zkracované na B.Němcové). Správné označení
ulice je tedy od 27.12.2011 oficiálně „Boženy
Němcové“.
Pozn.: Dle informací z MěÚ Lovosice - Oddělení
správních činností Odboru správních činností a
živnostenského úřadu - nezpůsobí použití
původního označení ulice zkratkou neplatnost

Zveme děti na

MAŠKARNÍ BÁL
dne 18.3.2012
od 14:00 hod.
na sále KD Čížkovice.

Čtvrtletník vydává OÚ Čížkovice
Reg.č. MK ČR E 14803.

Kronika XV.část
„V r.973 zřídil český kníže Boleslav II. biskupství; kostel sv. Víta, vystavěný od Svatého Václava,
byl povýšen na první biskupský kostel Čech. Nedaleko kostela sv. Víta stál druhý, sv. Jiří zasvěcený
chrám, při kterémž týž vévoda Boleslav II. v létech
967—970 zřídil první a sice panenský klášter, jehož
první abatyší jmenována jest blahoslavená Mlada
(také Milada), klášterním jménem Marie zvaná,
sestra Boleslavova. Kníže daroval pak novému
klášteru benediktinek u sv. Jiří různá zboží a vsi,
která v dějepisných dílech nejsou blíže uváděna;
výnos těchto statků sloužil abatyši a řádovým
sestrám k živobytí. Školní rada Sedláček ve svých
dějinách Třebenic (str.5) zmiňuje, že král Vladislav
II. (1140-1173) abatyši svatojiřského kláštera
daroval obce Třebenice, Chodoulice, Úpohlavy
(Hlupohlavy), Velemín, Siřejovice, Chvalovice a
Boreč. Toto věnování bylo však teprve r.1228 od
krále Přemysla Otakara I. a r 1233 od papeže Řehoře IX. klášteru potvrzeno. Ves Čížkovice není
mezi králem Vladislavem II. darovanými a
Přem. Otakarem I. potvrzenými vesnicemi a ani
Palacký, ani jeho Dějiny ani biskup Frind ve své
„Kirchengeschichte Böhmens“ je jako tehdejší klášterní zboží neuvádějí.
Na novém klášterním majetku stávaly nebo
působením nové vrchnosti povstaly brzy tyto farní
kostely a duch. správy: V Třebenicích (nejstarší a
nejbohatší, platil r.1384 40 grošů pololetního desátku), v Siřejovicích (21 gr.), ve Velemíně (18 gr.);
Čížkovice platily jen 6 grošů, náležel tedy k nejmladším obročím a nejchudším tehdejší doby. Zatím co Třebenice, Velemín a Siřejovice jsou jako
klášterní fary označovány, uvádějí se Čížkovice
jako fara se světskými patrony. Všechny tyto
farnosti se nacházely v tehdejším třebenickém
děkanátu, v litoměřickém archidiakonátu, jehož
hranice se kryly s hranicemi litoměřického kraje.
Abatyše svatojiřského kláštera v Praze zůstaly až
do počátku husitských zmatků v nerušeném držení

Třebenic, Chodovlic, Úpohlav, Velemína, Siřejovic, Chvalovic, Borče a mezitím vzniklé vsi Kololče. Ale již r.1420 zastavil císař Zikmund obce
Třebenice … Kololeč. Za 1000 kop grošů panu
Janu Kaplíři ze Sulevic, pánu v Sulejovicích,
Košťálovu a Čížkovicích. Zástavní právo bylo mu
vloženo v dsky zemské 21.XII.1436. R.1460 přešly
Třebenice, na
město povýšené (1423) i s
Chodoulicemi, Úpohlavy, Kololečí a Velemínem na
pana Viléma z Hlburka, měly později také ještě jiné
majitele, až konečně po českém povstání r.1547
Třebenice, Úpohlavy, Chodoulice, Kololeč, Velemín a, jak se zdá, jen část Siřejovic byly vráceny
klášteru. Čížkovice s ostatními obcemi zůstaly až
do 30tileté války v majetků pánů Kaplířů ze Sulovic.
Na počátku 30tileté války seděl na Čížkovicích s
Košťálem, s částí Siřejovic a Jenčic pan Adam
Kaplíř ze Sulejovic, jenž se súčastnil povstání proti
císaře a jemuž proto Čížkovice byly zkonfiskovány.
Ve středu po sv. Martinu 1623 byly prodány
Čížkovice plnomocníky císařova místodržícího v
Čechách Karla z Lichtenštejnu za peníz 25.500 kop
míšeňských grošů panu Wolfu Illburgovi z Vřesovic. (Uvádí se kupní smlouva v plném znění, která
svědčí nejen o vysoké právnické formě a vzdělání
úředníků, nýbrž i o jadrné krásné češtině těch dob.
Kromě toho je výmluvným svědkem bezohledného
vyvlastňování českého majetku po Bílé hoře.) Proto
i plné znění smlouvy opisuji:

Letha Panie 1623 v středu po svatém Martině,
námi Humprechtem Černínem z Chudenic, Jeho
Milosti Císařské radou a purkrabím kraje hradeckého a
Václavem Vidunou Z Obiteckým z Obitec, J.M.C
radou a v Království Českém, jakožto od J.M. vysoce
osvíceného Knížete a Pána Pana Karla vladaře domu
Lichtensteinského, knížete Oppavského a Krňovského,
J.M. tejné rady komorníka a od J.M.C. plnomocenstvím nařízeného místodržícího v Království Českém
nařízenými Commisaři, stala se smlouva dobrovolná,
trh celý a dokonalý, mezi vejš jmenovaným

Knížetem a panem panem Karlem vladařem domu Lichtenstejnského jménem a na místě J.M.C. jakožto prodávajícím z jedné a urozeným Panem Panem Wolfem Illburgkem z Vřesovic a z Doubravské hory na Podsedicích a
Vchinicích, J.M.C. radou, komorníkem a J.M. Kurfirsta
saského General-Wachtmeystrem z strany druhé—a to
taková smlouva a trh:
Jakožto jest Adam Kaplíř ze Sulevic pro těžké provinění své proti Jeho Milosti Císařské v pokutu upadl a
statek jeho k ruce J.M.C. konfiscírovaný jest, i ráčil jest
Jeho Milost Knížecí jménem a na místě J.M.C. skrze nás z
počátku jmenované k tomu obzvláště zřízené Komissaře
statek a dědictví téhož Adama Kaplíře ze Sulevic a již
Jeho Milosti Císařské vlastní prodati touto smlouvou na
další milostivou resoluci J.M.Císařské podle šacunku k
trhu daného prodávati ráčí, totižto:
„Tvrz Čížkovice se všemi v ní sdělanými pokoji a
sklepy, s stavením všelijakým před touž tvrzí, s vodou pramenitou, při tom s pivovarem a sladovnou i vším pivovarskými nádobím, item s tvrzí a dvorem hořejším se všín stavením v témž dvoře, s dědinami k týmž dvorům a tvrzím
náležitými, ornými i neornými, štěpnicemi, s vinicemi, zahradami, chmelnicemi, s vokraji při rybnících Sulovských, s
háji u Čížkovic, s prameny, vodotečinami s vrbinami, ladami i jinými porostlinami, ves celou Čížkovice s kostelním
a krčmou od starodávna veysadní v té vsi, s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, obcemi, porostlinami, s průhony a
pastvinami, s lidmi osedlými i neosedlými, s vdovami, tu
na týchž gruntech rodilými sirotky, z těch gruntů zběhlými
i nezběhlými a spravedlnosti jich, s ouroky a s platy peněžitými stálými i běžnými, s kurami, vejci, robotami, ornými, žennými i viničnými a jinými pohostinnostmi všelijakými se vší zvoly s clým a plným panstvím, tak a v témž plném panství v těch mezech a hranicích, v nichžto nadepsané dědictví od starodávna záleží, jakž jest toho všeho týž
Adam Kaplíř ze Sulevic sám, buď po otci, manželce, po
předcích, aneb jiných přátelích svých to zdědivše anebo
trhem dostavše, v držení a užívání byl a jak jemu aneb
jeho předkům smlouvy trhové ve dsky zemské na týž všechen statek svědčící, i takž jakž jest toho sám J.M.C. v
mocné a dokonalé držení vjíti ráčil, nic ovšem odtud nevymiňujíce, žádného práva, panství, ani jaké zvláštnosti
J.M.C. dědicům a budoucím Jeho Milosti a méněji témuž
Adamovi Kaplíři ze Sulevic anebo sice komu jinému tudíž
dále nepozůstavujíce, a to nadepsanému Panu Wolfovi
Illburgkovi z Vřesovic, dědicům a budoucím Páně za sumu
dvacetipět tisíc pět set kop míšeňských, každá kopa po 70
krejcařích a krejcar po 6 penězích malých počítajících, k
jmění držení, dědičnému vládnutí a užívání i s tím se vším
jakožto již s svým vlastním spubným, svobodným a dále
žádnému v ničemž nezávadným dědictvím učinění, jak a
co se koli Pánu, dědicům a budoucím Páně kdy zdáti a

líbiti bude. Kterážto summa trhová od něho pana kupujícího ihned na hotově do renthauzu J.M.Císařské složena,
odvedena a tak týž dědictví úplně a docela zaplaceno jest
a dále Jeho Milost Král jeho pana Wolfa
Illburgka z Vřesovic takto opatrovati ráčí; jestliže by se
jakékoli závady další, kontribucí, posudně, berně a sbírky
J.M.C. i k zemi svolené a až do actum této smlouvy trhové
zadržalé, vyskytly), pan kupující nemá býti obtěžována,
neb z těch ze všech pán se touto smlouvou propouští a
osvobozuje, tak že ty všechny a všelijaké závady, jakými
by ty koliv jmény jmenovány i vysloveny býti mohly, z
tohož předpsaného statku zcela a z ouplna touto
smlouvou se očišťují, tak aby tu v ničemž často jmenovaný
pan kupující ani dědicové a budoucí páně žádného skrácení a zaneprázdnění, nadto pak žádné nejmenší škody budoucně neměli.Jakož pak pro lepší pana kupujícího bezpečnost ráčí Jeho Milost Knížecí jménem a na místě Jeho M.
Císařské týž nadepsaný statek před každým člověkem,
zvláště před věny a sirotky, před všemi starými správami,
kteréž by se koli vynašly a dále před právem zemským, tak
jakž země tato za právo má, na díle neb všemi statky Jeho
Milosti Císařské, kteréž v tomto království nyní i budoucně míti ráčí, třetinou veyš spravovati, a když takový trh a
smlouva k stvrzení svému přijde a od Jeho Mil. Císařské
ratificírovaná bude, tehdy J.M.Knížecí vedle té moci od
J.M.C. sobě dané ráčí míti jménem a na místě J.M.C. jakožto krále Českého týž statek skrze jisté relatory panu
kupujícímu, dědicům a budoucím páně ze svobodné a
spupné dědictví, tak jakž tato smlouva trhová ukazuje a
správou veyš dotčenou ve dsky zemské vložiti a vepsati
dáti. Což tu tak skrze nás veyš jmenované commissaře mezi stranami smluveno a zavřeno jest, to jsou sobě obě strany upřimně a věrně zdržeti a tomu všemu úplně docela
zadost učiniti připověděli. Pro lepší jistotu a na potvrzení
a zdržení tohoto všeho jest tato smlouva trhová na dví v
jednostejná slova přepsána, předně J.M.Knížecí jakožto
plnomocného pana místodržícího J.M.C. v Království Českém a potom nás commisařův i také pana kupujícího pečeťmi dobrovolně upečetěna a z nich každé straně jedna odvedena, kteroužto smlouvu budou moci strany prodávající i
kupující buď obě společně anebo jednokaždá z nich rozdílně i s potomky svými, když se koli jim nebo některému z
nich ze dobré viděti bude, s povolením pánův menších
desk zemských ve dsky zemské sobě vložiti a vepsati dáti
sami o své újmě neb skrze vyslaného svého bez přítomnosti druhé strany. Stalo se letha a dne svrchu psaného.“
Karel z Liechtensteinu

Humprecht z Chutenic-Václav Vyduna z Obitec-Wolf z Vřesocvic.

Tato smlouva ve dsky zemské na relací J.M.osvíceného Knížete
a pána pana Karla vladaře domu Liechtensteinského tak jakž
táž relací J.M.K. v kvartenu relací novém nebeské barvy F.14
plněji svědčí a slovo od slova vepsána jest.

BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2011
Výdaje:
Druh výdeje

Částka

Vývoz a uložení směsného komunál. odpadu od občanů
(popelnice + kontejnery 1100litrů)

655.457,00Kč

Náklady na provoz sběrných dvorů

77.880,00Kč

Nákup pytlů na tříděný odpad

108.940,00Kč

Odvoz + uložení odpadu na skládku SONO ze sběrného dvora

213.478,00Kč

Svoz + uložení odpadu firmou PTS Lovosice (popelnice)

132.566,00Kč

Svoz tříděného odpadu firmou BEC Lovosice

151.058,00Kč

Svoz nebezpečného odpadu

0,00Kč

Výdaje 1-12/2011

1.339.379,00Kč

Příjmy:
Druh příjmu
Tříděný odpad EKO-KOM

Částka
121.261,50Kč

Poplatky od občanů

128.205,00Kč

Poplatky od podnikatelů

9.050,00Kč

Kovošrot ze sběrného dvora
Prodej pytlů na komunální odpad
Příjmy 1-12/2011

6.545,20Kč
126,00Kč
265.188,00Kč

Celkové náklady obce po odečtení příjmů za rok 2011 činí : 1.074.191,00 Kč

„Obec Čížkovice tedy doplácí 1.074.191,00 Kč.
Při přepočtu dle počtu občanů (1 378), obec tedy
doplácí na občana/rok = 779,529 Kč.“
Částka, kterou obec za občana doplácí rok
od roku roste mimo jiné vlivem snižování výše
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, který byl pro
letošní rok zrušen úplně.
V případě, že bychom pracovali se stejnými
čísly i v příštím roce, byl by doplatek obce na
občana povýšen o neexistující příjmy právě z
výběru místního poplatku (v roce 2011 tedy
128.205,- Kč). Celkový doplatek by byl
1.202.396,- Kč a při počtu obyvatel 1378 by
doplatek za každého občana činil 872,566 Kč. To
je tedy částka, kterou by každý občan musel zaplatit, aby byly pokryty náklady na vývoz odpadů v
případě, že by obec nebyla schopná tyto náklady
dotovat. V rodině o čtyřech členech by tedy roční
poplatek za odpad činil bez mála tři a půl tisíce
korun.
V současné době je v jednání Parlamentu
ČR novela zákona o místních poplatcích. Ve znění
zákona, který v současnosti stále ještě platí, může

Co by Vás mohlo zajímat…
… ze zasedání zastupitelstva:
·

Množství uloženého a vytříděného odpadu za rok 2011
Název odpadu

Kód odpadu

Směsné odpady (spalitel. odpad likvidace Lafarge)

150 106

Uložení odpadu na skládku SONO
Komunální odpad od
Občanů
Papír + lepenka

Různé druhy

Množství v tunách
2,740
191,9253

200 101

22,023

Plast

200 139

22,822

Sklo

200 102

11,994

Nebezpečný odpad

·
·

479,22

200 301

2,874

být poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů veřejnou vyhláškou stanoven
do maximální výše 500,- Kč. Celková částka se
skládá ze dvou částí, a to částky až 250,- Kč a
druhé části, kterou stanoví obce podle skutečných
nákladů, a však opět maximálně 250,- Kč.
Dostáváme se k oné maximální výši 500,- Kč
ročně za jednu osobu s trvalým pobytem v obci
nebo jednu rekreační jednotku.
Novela zákona počítá opět až s 250,- Kč
jako první částí poplatku a výši druhé části stanoví
obce podle skutečných nákladů, ale tato část
poplatku nebude nijak limitována. Bude tedy
možné poplatek stanovit i v již zmiňované částce
872,566 Kč za osobu na rok, a to ještě s předpokladem, že náklady spíše porostou, než by se
snižovaly (pro uklidnění - v naší obci je takové
zvýšení poplatku v příštích letech velmi nepravděpodobné).
Když si to shrneme...
mohli byste platit:
v současné době
až 500,- Kč
v budoucnu
odhadem min. 850,- Kč
platíte:
0,- Kč.

·
·
·

Počet obyvatel obce Čížkovice a Želechovice dle evidence obyvatel činil k 31.12.2011 – 1 378 obyvatel.
Celková bilance odpadového hospodářství za rok 2011:
Výdaje
1. 339.379,00 Kč
Příjmy
265.188,00 Kč

·
·

Obec Čížkovice tedy doplácí 1.074.191,00 Kč.
Při přepočtu dle počtu občanů (1 378), obec tedy doplácí na občana/rok = 779,529 Kč.

·
·

Byl schválen nákup tenisových stolů: 1 skládací do sportovní haly a 1 betonový , který by měl
stát u dětského hřiště ZŠ Čížkovice.
Byl zrušen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. (I nadále je však nutné vyzvednout si nálepky na popelnice.)
Bylo odsouhlaseno poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2012
-- nově narozeným dětem ve výši 1.500,- Kč,
-- důchodcům, kteří dovrší minimálně 70ti let ve výši 1.500,- Kč,
-- dětem, které v daném roce dosáhnou max. 4 let věku ve výši 1.500,- Kč.
(Tyto příspěvky budou vypláceny v závěru roku 2012, do té doby budou připravena pravidla pro
jejich vyplácení.)
Byla schválena výměna veřejného osvětlení za úspornější.
Bylo odsouhlaseno vyplácení příspěvků za realizovanou přípojku vody, kanalizace, elektřiny a
plynu ve výši 20.000,- Kč za jednu. (Bližší informace u místostarosty obce)
Bylo zrušeno každoroční vydávání vánočních kolekcí občanům. (Vzhledem ke zrušení poplatku
a plánovaného poskytování výše uvedených příspěvků)

… ze zasedání rady:
Byl schválen nákup vánoční výzdoby na strom u OÚ Čížkovice.
Bylo schváleno konání 5.ročníku Motosrazu organizací Motolito ve dnech 25.5.-27.5.2012 pod
přístřeškem na hřišti v Čížkovicích.
Bylo schváleno zakoupení nakladače BOBCAT S 130.
Byla odsouhlasena realizace přesunu pošty do přízemních prostor bývalé masny.

Pozor změna termínu
Pojízdná prodejna Maso-uzeniny
bude zajíždět každé úterý
- do obce Čížkovice k hasičské zbrojnici
od 12:00 do 13:00 hod.
- do obce Želechovice k obchodu
od 13:15 do 14:15 hod..

