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Změny v areálu mateřské školy

V areálu mateřské školy bylo v říjnu
2019 vybudováno dětského hřiště s
výukovými a edukativními prvky a
hřiště multifunkční. Hřiště má podporovat komunitní roli mateřské školy a
aktivní využívání volného času dětí.
Povrch multifunkčního hřiště je

vyhotoven z bezpečného polyuretanu
s imitací silnice s křižovatkou a
kruhovým objezdem s dopravními
prvky doplněný skákacím panákem,
skokem z místa a twisterem. Samotné
dětské hřiště tvoří dvojvěžová sestava
se skluzavkou, řetězová lávka, stezka

odvahy,
domeček
s počítadlem,
houpadlo
na
pružině,
řetězová
houpačka, vahadlové houpadlo na
pružině, interaktivní panel bludiště,
prohazovadlo a kreslící dvojtabule
s počítadlem.
Celkové
náklady
dosáhly částky 1.087.710,46 Kč.

Zahrada bude na jaře 2020 doplněna ještě o pergolu, která
podpoří venkovní vzdělávání dětí. Nyní se zpracovává
projektová dokumentace na zateplení všech budov,
výměny elektroinstalace a rekonstrukce vnitřní spojovací
chodby vedoucí do jídelny. Samostatná projektová
dokumentace se zpracovává na budovu, která v současné
době slouží nejmladším dětem. Současné dispozice vnitřních prostor jsou pro jejich potřeby nevyhovující.

Od 1. 1. 2020 byl spuštěn rezervační systém pro sportovní halu
Čížkovice na adrese sportcizkovice.isportsystem.cz.
Kontakt: 608 087 412, sportcizkovice@seznam.cz .
Provozní doba:
Po–Ne 1400 — 2200 h.
Ve svátky, kromě
24.12. a 1.1., platí
běžná provozní doba.
Změna vyhrazena.
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Mgr. A. Skružná

Seniorská obálka vznikla jako výsledek
kulatého stolu Stárneme ve zdraví v Brně. Je
určena nejen pro seniory, ale i osoby se
zdravotním postižením či dlouhodobě
nemocným. Vyplněná I.C.E. (In Case of Emergency = použít v případě
nouze) karta obsahuje důležité informace o zdravotním stavu, alergiích,
užívaných lécích a kontech na blízké osoby. Po jejím vyplněný je
nezbytné obálku umístit na viditelné místo, nejlépe na lednici apod.
V situaci ohrožení zdraví nebo života člověka je tato karta velkým
pomocníkem pro integrovaný záchranný systém.
Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na
krajskou úroveň se připravujeme k distribuci Seniorské obálky pro naše
občany. Záštitu nad osvětovou kampaní udělila Mgr. Andrea Skružná,
místostarostka obce. Seniorské obálky jsou zdarma k dostání na
Obecním úřadě. Bližší informace na tel.: 774 747 536.

Kronika 37. díl
… Každoročně pořádali tradičně svůj hasičský ples. V posledních letech
od toho pěkného zvyku upustili, snad proto, že peníze už nepotřebují,
neboť výlohy požárních sborů hradí stát. Kromě občasného cvičení,
pož. hlídek nevykazují jiné činnosti.
Přes obec je neudržitelný stav silnice. Místní národní výbor sice žádal
Krajskou správu silnic vícekráte o provedení bezprašné vozovky a její
naplánování, nicméně nepodařilo se. Lidé, kteří žijí u této silnice, trpí
velice prachem v létě, blátem na podzim a na jaře. Jaký stav je silnice,
líčí zápis z 21. 6. 1955 sepsaný zástupci Česl. státních silnic.
„Štěrkovaná vozovka nebyla v posledních letech dostatečně s
ohledem na velký provoz plně vytížených vozidel udržována, je
provozem rozrušena a asi 1/3 plochy povrchu vozovky je bez štěrkové
vrstvy vůbec. Štětová vrstva je úplně obnažena a jednotlivé kameny
štětu vyčnívající nad okolní povrch vozovky ohrožují i bezpečnost
dopravy. Střed vozovky je abnormálně vysoko nad výškou chodníků,
vchodů a vjezdů do budov, takže komunikace pro pěší a vjezdy jsou
utopené. Dlážděné rygoly po stranách jsou v desolátním stavu. Po celé
délce průtahu je provedena nejnovější kanalisace, jejíž poklopy
vyčnívají nad povrch vozovky a jsou nyní dopravní překážkou.“ Je
podivuhodné, že Státní silnice i přes toto zjištění opravu neprovádějí.
V roce 1955 bylo v Čížkovicích 122 důchodců, kterým je vyplácen
důchod měsíčně 36.271,60 Kčs, tj. za rok 434.959, 20 Kčs . To je slušná
částka, tu musí vlastně pracující v naší obci na důchody vydělat. Náš
stát vzorně pečuje o ty, kteří již dopracovali a nemohou dále.
Letos se můžeme již podrobněji zabývati hospodařením obce.
Rozpočet na r. 1955 byl
v příjmech 151.960,- Kčs
Ve výdajích
k odvedení do státní pokladny

140.370,- -II10.590,- Kčs

Podle závěrky k 31. prosinci byla tato skutečnost.
Příjmy

124.505,02 Kčs

výdaje

122.658,17 -II1.846,85 Kčs
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REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V ČÍŽKOVICÍCH
Jak si jistě mnozí z Vás všimli,
v zámeckém parku v Čížkovicích
probíhalo v listopadu 2019 kácení
téměř dvou desítek stromů,
převážně jasanů, javorů a smrků.
Jednalo se o část stromů, které
byly
doporučeny
ke
kácení
v Posouzení zdravotně bezpečnostního stavu stromů zpracovaném
Ing. Annou Grünerovou aut.
architektem. Posouzení nechala
v r. 2018 zpracovat obec na
základě zkušeností z posledních
let, kdy za letních bouřek došlo
k pádu několika stromů. Celkem
bylo Ing. Grünerovou doporučeno
ke kácení 44 vzrostlých stromů a
několik menších, a to především
ze zdravotních a bezpečnostních
důvodů. Některé stromy, přede-

Již
pokácené
smrky
ztepilé.

vším ty menší a méně významné,
byly pokáceny ještě v loňské zimě.
Z ostatních
bylo
na
základě
doporučení zástupců Agentury na
ochranu přírody a krajiny vybráno
celkem 9 stromů, které mají
zoologický potenciál a tudíž by na
nich mohli žít některé zvláště
chráněné druhy živočichů. Na tyto
stromy byl panem Ing. et. Ing. Bc.
Borkem Fraňkem z Českého svazu
ochránců
přírody
Ophidia
zpracován zoologický průzkum,
který ukázal, že na předmětných
stromech se opravdu nacházejí
ohrožené druhy živočichů, např.
ještěrka obecná, veverka obecná,
netopýr
rezavý,
netopýr
dlouhouchý, netopýr hvízdavý,
lejsek šedý, krahujec obecný a
další. Dalším krokem
tedy bude podání
žádosti na Krajský
úřad Ústeckého kraje
o udělení výjimky
při ochraně zvláště
chráněných
druhů
živočichů
dle
vyhlášky č. 395/1992
Sb. a čekání na
rozhodnutí
v této
věci, dle kterého
bude dále postupováno. Předpokládáme, že většina těchto
stromů
zůstane
zachována a dojde
pouze
k jejich
zabezpečení ořezem.
Pokácené stromy
budou
postupně
nahrazeny novými,
zatím byly vysázeny
2 jasany v blízkosti

Dub letní, na kterém byl zjištěn
výskyt několika druhů hmyzu.

zadní brány a katalpa nedaleko dětského
hřiště. V současné době obec oslovuje
arboristu, který by zpracoval na celý
zámecký park studii, dle které by
k náhradní výsadbě došlo.
Cílem obce je nejen zajistit bezpečnost
občanů, kteří se po parku po celý rok
pohybují, ale také chránit a zachovat
zimoviště i celoroční příbytky pro
živočichy. Pevně věříme, že se nám podaří
obojí skloubit ke spokojenosti všech.
Vl.Svojšová
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V dorostu SDH nás reprezentoval v jednotlivcích Matěj
Machata, kterému se velice dařilo. V soutěži plamen nás
reprezentoval na krajském kole v požárním sportu a
také se zúčastnil soutěží Stimax Cup.

Rok 2019 byl pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů velice významný, protože jsme byli
nominováni do finále ankety dobrovolní hasiči roku
2019, kde jsme díky
vám všem, kteří
nám zaslali
hlasy ,vybojovali krásné druhé místo pro
střední a severní
Čechy.

Soutěžní družstvo SDH dospělých se zúčastnilo
Polepského XBOJE, kde
vybojovalo krásné třetí
místo z osmi soutěžících
v činnosti při zdolávání reálných mimořádných událostí.

Jednotka SDH
Čížkovice v 2019
zasahovala celkem
u 15 mimořádných
událostí. S toho 10x
u požáru, 3x u
technických pomocí, 1x únik ropných produktů a
1x námětové cvičení na budovu
obecního úřadu v Čížkovicích.

Soutěž SDH dospělých o srdce Kamenné Dámy na
Děčínském Sněžníku 7. místo z 19 soutěžících.

Soutěžní družstvo SDH se v tomto roce účastnilo
celkem 7x požárního útoku Tohatsu Fire Cup,
který podporuje Ústecký kraj a soutěžícím ve
finále předává velice krásné ceny.

Soutěž SDH dospělých v soutěži FIREFIGHTER
FENZY CUP 10. místo z 25 zúčastněných družstvech.
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Vlaky dojedou z centra Loun do Lovosic za hodinu.
Zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h
přinesla revitalizace tratě z Loun do Lovosic,
kterou 30. 10. 2019 slavnostně ukončila
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
Jejím výsledkem je kromě zkrácení jízdních
dob vlaků také zlepšení komfortu pro
cestující v rekonstruovaných stanicích a
zastávkách a současně i zvýšení bezpečnosti
provozu. Stavba začala v dubnu loňského
roku, její celkové náklady přesáhly
1,2 miliardy korun.
Jedním z cílů projektu bylo odstranění
propadů rychlosti na železničních přejezdech
a zvýšení traťové rychlosti, v úseku mezi
Radonicemi nad Ohří a Libochovicemi
mohou vlaky nově jezdit až 100 km/h. Vyšší
bezpečnost provozu zajistila instalace
elektronického traťového a staničního
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a také
zabezpečení 26 železničních přejezdů, u
kterých došlo k instalaci nových silničních
přejezdových konstrukcí. Celou trať nyní
dálkově řídí dispečeři ze stanice Lovosice.
Úpravy se provedly i na jednotlivých
nádražích. Stanice Koštice nad Ohří, kde
docházelo ke křižování, se změnila na zastávku, nově se vlaky křižují ve výhybně
Radonice nad Ohří. Rekonstrukcí prošly stanice v Čížkovicích, Chotěšově pod Hazmburkem a Libochovicích a dále zastávky Pátek,
Křesín, Dubany a Libochovice město. V nich
se vybudovala nová, bezbariérová nástupiště
s výškou nástupní hrany 550 mm nad
temenem kolejnice. Vybaveny byly novými
přístřešky, osvětlením, staničním rozhlasem a
informačním systémem, který mohou
využívat i nevidomí.

V souvislosti s rozhodnutím Ústeckého kraje
o obnovení pravidelného provozu vlaků
mezi Mostem a Lovosicemi došlo k několika
dodatečným úpravám projektu. Na jejich
základě provedla SŽDC opravné práce v
úseku Sulejovice – Lovosice, díky kterým
zde bylo možné zvýšit traťovou rychlost až
na 100 km/h. Jejich součástí byly i
bezbariérové úpravy na zastávce Sulejovice.
Nové ostrovní nástupiště v Čížkovicích bylo
navíc doplněno vnějším nástupištěm u 3.
koleje, přístupovým chodníkem pro cestující
a informačním systémem na železničním
přejezdu, který směřuje cestující před
příchodem do stanice na pravou nebo levou
stranu tak, aby následně nemuseli vracet
nebo nepřecházeli koleje v místech, která k
tomu nejsou určena.

Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může
dosáhnout až 974 365 453 Kč. Národní
financování zajišťuje Státní fond dopravní
infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla
Společnost Louny – Lovosice tvořená
firmami
STRABAG
Rail
(správce
společnosti), AŽD Praha a Swietelsky Rail
CZ.
Na příští rok je na zmíněné trati naplánována
rekonstrukce dvou ocelových příhradových
mostů přes řeku Ohři a přilehlé inundační
území, které se nacházejí nedaleko stanice
Koštice nad Ohří. Její předpokládané náklady
dosahují 175 milionů korun.

Tisková zpráva Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace

Dokončení stavby přinese už od letošního
prosince výrazné zkrácení jízdních dob
osobních vlaků mezi stanicemi Louny a
Lovosicemi a opačně. Ty zvládnou celou
trasu zpravidla za 52, resp. 53 minut. Díky
zavedení nového dopravního konceptu na
trati 114 se cestující dostanou za hodinu z
centra Loun (stanice Louny město) až do
Lovosic. Plný efekt revitalizace se projeví od
prosince příštího roku, kdy budou na této trati
poprvé v historii zavedeny rychlíky ze Žatce
do Ústí nad Labem.
Celkové investiční náklady akce s názvem
Revitalizace tratě Louny – Lovosice činí 1
231 185 702 Kč bez DPH. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií z Fondu
soudržnosti v rámci Operačního programu

Autor fotografií: Fr.Soukup

VÝZVA uživatelům hrobových míst k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
Na základě ust. 25 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové
místo užívat na základě písemné smlouvy o
nájmu hrobového místa. Provozovatel
pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele
hrobových míst uvedených v seznamu
hrobových míst, který je nedílnou součástí
této výzvy, že k těmto hrobovým místům
není uzavřena příslušná smlouva o nájmu
hrobového místa.
S ohledem na výše uvedené tímto
provozovatel
pohřebiště
vyzývá
dosavadní
uživatele
předmětných
hrobových míst nebo jejich pr ávní
nástupce, aby nejpozději do 1 roku ode dne
zveřejnění této výzvy uzavřeli smlouvu o

nájmu příslušného hrobového místa.
Za účelem uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa nebo v případě jakýchkoliv
dotazů je možné se obrátit na provozovatele
pohřebiště Obec Čížkovice, Jiráskova 143,
411 12 Čížkovice, kontaktní osoba
Vladimíra Svojšová, tel. 416 715 135,
e-mail svojsova@cizkovice.cz, a to v
pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 17:00 h. .
Provozovatel
pohřebiště
dosavadní
uživatele hrobových míst upozorňuje, že
zánikem užívacího práva k hrobovému
místu vzniká dosavadnímu uživateli
povinnost veškeré hrobové zařízení
umístěné na předmětném hrobovém místě
na své náklady ke dni zániku užívacího

5/8

práva odstranit. Pokud nájemci, případně
vlastníci hrobových i jejich právní nástupci,
přesto po skončení nájmu hrobová zařízení
neodstraní, bude provozovatel pohřebiště
postupovat dle §20 téhož zákona, písm. f)
bodu 4 obdobně, tzn. že po uplynutí této
lhůty bude s hrobovým zařízením naloženo
jako s věcí opuštěnou a hrobová místa
budou nabídnuta novým zájemcům.
Tato výzva včetně seznamu hrobových míst,
byla zveřejněna vyvěšením na veřejně
přístupném místě na veřejném pohřebišti
dne 30. 8. 2019.
Tato výzva bude vyvěšena na veřejném
pohřebišti a na webových stránkách obce
www.cizkovice.cz po celé období, tj. od 30.
8. 2019 do 29. 8. 2020.

Rada obce v loňském roce
oslovila
autorizovanou
krajinářskou architektku Ing.
Martinu Imramovskou, Ph.D.,
aby zpracovala Územní studii
sídelní zeleně na vybrané lokality
v obci. Zvolena byla Jiráskova
ulice, okolí požární nádrže,
parkoviště v Zámecké ulici, okolí
rybníka, zahrada u Obecního
úřadu a okolí nového hřiště
v
Želechovicích.
Studie
představuje strategický a koncepční dokument rozvoje ploch
zeleně sídla. Dále pak eviduje,
hodnotí a navrhuje obnovu a

tvorbu zeleně s cílem zajistit
zlepšení kvality prostředí v sídle a
jeho
ekologické
stability.
Zaměřuje se na zvýšení estetiky
stávajících vegetačních ploch,
doplnění chybějících vegetačních
prvků a to zejména vzrostlých
stromů a kvetoucích záhonů,
sjednocení
a
zpříjemnění
stávajících povrchů, doplnění
chybějící vybavenosti a mobiliáře,
vybraným
lokalitám navrhuje
novou funkci a provoz. Pro letošní rok vyčlenilo zastupitelstvo obce
2 000 000 Kč pro její postupné
naplňování.
Mgr. A. Skružná

Hasičský ples 15. 2. 2020
1930 h.

od
na sále KD Čížkovice
kapela: No To Snad Není Možný
TOMBOLA
vstupné 70 kč

Dětský maškarní ples
15. 3. 2020od 1500 h. na sále
animátor Lukáš Vláčil
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Sportovní ples 13. 3. 2020
od 2000 h. na sále KD Čížkovice
kapela: No Headache
TOMBOLA
vstupné 100 kč

Ing. J. Novotný

Odsouhlasen
ZO
výběr
varianty odkanalizování obce
Želechovice. Závěr stavební
komise (ze dne 6.11.2019) a
studie odkanalizování ve
vybrané variantě :

Dokončena oprava zádlažby u laviček v parku,
kde se jednalo o nápravu poničeného stavu
(vandalismu), kdy došlo k rozházení jednotlivých
kostek po celé ploše parku a opravě předcházel
sběr kostek po parku a přilehlých plochách.

9.1.2020 předáno staveniště na akci „Výtlaková
kanalizace v ulici Benešova“ a s tím spojené
dopravní omezení, které bylo avizováno
v předchozím čísle obecních novin.

Závěr z jednání ohledně výběru varianty následně předány do správy SčVKu a ten si
odkanalizování obce Želechovice:
bude hlídat jejich funkčnost než toto
břemeno ponechávat na jednotlivých
Byly kompletně prozkoumány všechny 4
vlastnících RD v obci. Tato varianta je navíc
varianty, kde varianta 1-3 byly primárně
výhodná při provádění odkanalizování
řešeny jako výtlakové při osazení
připravované lokality „Pod Litomem“, která
domovních čerpacích jednotek, poslední
by šla svést jednou větví do přečerpávací
varianta je kombinací gravitační a výtlakové
stanice za TS. Také bude dále navazovat na
kanalizace a sběrných přečerpávacích
možné lokality výstavby Z 22, Z 23 a P 4
stanic, kde hlavní větev navazuje na gravi(obrazně kolem fotbalového hřiště), které
tační kanalizaci u ulice Boženy Němcové.
by vždy byly staženy do jedné přečerpávací
Varianty byly podrobeny hojné diskuzi. Ve stanice. Celkově se varianta č. 4 ukazuje
smyslu, že s ohledem na celkovou jako příhodná také z důvodu napojení
odhadnutou cenu by nebylo moc příhodné nových rozvojových ploch výstavby.
provádět u každého RD domovní čerpací
Dále by bylo dobré přihlédnout individuálně
jednotku, která by byla ve správě/údržbě
k lokalitě „Na Rybníčku“ jelikož tam nepanukaždého domu, s přihlédnutím k sociální
jí vhodné hydrogeologické poměry, které by
situaci některých občanů obce by do
usnadňovali
provedení
individuálního
budoucna hrozilo při poškození jejich čerpapřečištění v DČOV a následné zasakování
cí jednotky nefunkčnost inkriminované části
přečištěných vod. Pro tuto lokalitu by bylo
a tím by mohl nastat „nepříjemný proces“.
dobré provést jednu větev výtlaku
Technicky bude příhodnější varianta:
s osazením domovních čerpacích jednotek a
provést gravitační kanalizaci do jednotlivých
vyústěním
v
přečerpávací
stanici
přečerpávacích
stanic,
které
budou
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Dokončena zádlažba podél RD čp. 103,
47 a 114 podél silnice na pozemku
p.č. 624/5.

Dokončena rekonstrukce střechy na čp.
229A – 12/2019.

Od začátku prosince 2019 probíhá
rekonstrukce
interiéru
obecního
úřadu.

v Želechovicích (alternativně navést do
gravitační kanalizace v ulici U Cementárny).
Při provádění zjištění do jakých míst přivést
k jednotlivým RD přípojku kanalizace bude o
spolupráci
osloven/zaúkolován
místní
osadní výbor – s ohledem na větší znalost
místních obyvatel a celkové problematiky
v místě. Přípravu podkladů provede stavební technik ve spolupráci s projekční firmou.
Při provádění jednotlivých přípojek k RD
(ukončené na hranici pozemků) v rámci
realizace celé akce nebudou moci majitelé
RD dále čerpat „příspěvek“ na přípojky,
jelikož přípojka bude realizována obcí. Přípojka je myšlena v tomto rozsahu: vysazení
odbočky na hlavním řádu a přivedení
kanalizačního potrubí na hranici pozemku u
RD, alternativně osazení revizní šachty.
Ostatní domovní rozvody v rozsahu:
propojení RD do přípojky (případně revizní
šachty) – myšleno od hlavních rozvodů v RD
nebo od jímky či septiku, bude provedeno
jednotlivými majiteli připojovaných RD
vždy v jejich režii a vlastními silami/
prostředky.

Termíny svozu odpadu 2020
popelnice
pytle

INFORMACE KE SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PLASTY
(žluté pytle,
žluté kontejnery)

PAPÍR
(modré pytle,
modré kontejnery)

SKLO
(zelené
kontejnery)

BIOODPAD
(hnědé popelnice)

TEXTIL
(bílý
kontejner
spol. TextilEco)

Co sem patří: PET lahve
od
nápojů,
kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů, polystyrén, nápojové kartony
(krabice od džusů, vín,
mléčných výrobků atd.)

Co sem patří: noviny,
časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, papírové
obaly (např. sáčky)

Co sem patří: láhve
od nápojů, skleněné
nádoby,
skleněné
střepy – tabulové
sklo

Co sem patří: čisté a
suché oděvy, bytový
textil, obuv, hračky

Prosím, nevhazujte: mokrý,
mastný nebo jinak znečištění
papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby, nápojové
kartony (krabice od džusů,
vín, mléčných výrobků atd.)

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán,
autosklo,
drátěné
sklo a zrcadla

Co sem patří: rostlinný
odpad ze zahrady (listí,
tráva, plevel, větve),
neznečištěná
zemina,
kuchyňský
bioodpad
rostlinného
původu
(zbytky ovoce, zeleniny,
slupky)

Prosím,
nevhazujte:
novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek
(motorové
oleje,
chemikálie, barvy), PVC,
podlahové krytiny apod.

OSTATNÍ SLOŽKY ODPADU (kovy, objemný
odpad, stavební a demoliční odpad,
nepoužitá léčiva, nebezpečný odpad –
barvy,
oleje,
chemikálie,
staré
elektrospotřebiče, baterie, žárovky atd.)
mohou občané Čížkovic a Želechovic
odkládat zdarma ve sběrném dvoře, a to
v Čížkovicích ve středu a v sobotu od 14 do
20 hodin a v Želechovicích v sobotu od 10
do 13 hodin.
Žádáme tímto občany, aby v případě
zaplněného kontejneru neodkládali své
odpadky vedle kontejneru, ale využili
dalších možností v obci, a to buď sběrného
dvora nebo svozu modrých a žlutých pytlů
(v případě tříděného odpadu).

Prosím,
nevhazujte:
živočišné zbytky, maso,
kosti, uhynulá zvířata,
olej z potravin, obaly od
potravin (sklo, plast, kov)

Zakázáno je také odkládání objemného
odpadu ke kontejnerům (např. při
stěhování, rekonstrukci bytu atd.). Na
objemný odpad je určen kontejner ve
sběrném dvoře, kam je možné ZDARMA
tento odpad uložit. Takto odložené
odpadky
nejenže
komplikují
vývoz
kontejneru, ale kazí celkový vzhled obce, ve
které žijeme.
SVOZ MODRÝCH (PAPÍR) A ŽLUTÝCH
(PLAST) PYTLŮ probíhá každý sudý pátek a
provádí ho pracovní skupina obce.
Pytle je nutné umístit před dům nebo na
sběrné místo (ul. Smetanova, Boženy Němcové a Zámecká) nejpozději do 6:00 ráno!
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Prosím, nevhazujte:
mokrý a znečištěný
textil

Žluté pytle jsou určeny pouze na plast a
modré pytle pouze na papír (viz. přehled
výše). Pytle s jiným než určeným obsahem
nebudou odvezeny a budou ponechány na
svém místě k odklizení jejich majitelem!
Pokud bude i nadále docházet k vkládání
nesprávného odpadu do pytlů (např.
textil, sklo, dřevo, mršiny zvířat…) budeme
nuceni přistoupit k zavedení preventivních
opatření, např. označování pytlů.
Pytle je možné si ZDARMA vyzvednout
kdykoliv v úředních hodinách (pondělí a
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, úterý
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00, pátek 8:00 –
13:00) na obecním úřadě v Čížkovicích.

