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I NAŠE OBEC ZAČÍNÁ ROZKVÉTAT

Z důvodu nouzového stavu jsme bohužel byli nuceni naplňování Studie sídelní zeleně přesunout z jarních měsíců na ty podzimní.
Pro tuto chvíli jsme zvolili alespoň výsadbu letniček do květináčů, které byly
umístěny před vchod na Obecní úřad, v okolí rybníka a před hospůdkou
v Želechovicích. Do konce června se podaří ještě osázet dopravní ostrůvek
v ulici Na Ladech, jehož dominantou bude Platan javorolistý. Realizaci provede firma JPL.

Jakmile nám to klimatické podmínky dovolí budeme pokračovat výsadbou stromů a trvalek v Jiráskově ulici, na parkovišti v Zámecké ulici a na hřišti v Želechovicích. Výsadbou této zeleně nemíříme pouze k estetickému efektu. Hlavním cílem je podporovat vodozádržná opatření, tedy zachytávat dešťovou vodu z přilehlých ploch a vsakovat jí
v rostlém terénu. Dále pak bude zeleň plnit neméně důležitou funkci hygienickou, a to zejména snižování prašnosti a
hlučnosti. Na realizaci této akce jsme požádali o finanční dar Lafarge Cement, a.s. Mezi panelové domy č.p. 264—266
a sousedním polem bude vysázeno stromořadí z okrasných hrušní. Krom výše uvedeného bude tato zeleň sloužit i
jako vytyčení hranice sousedních pozemků a zamezí tak přiorávání obecní části. Na výsadbě se bude finančně spolupodílet majitelka pole, paní Hrušková.

Na zpracování projektové dokumentace vycházející z Územní studie sídelní
zeleně pro lokalitu u požární nádrže byla oslovena firma Gabriel s.r.o. Projekt bude odevzdán do konce roku 2020. s jeho realizací se počítá na začátek
roku 2021.

Andrea Skružná
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Ohlédnutí (snad již jen) za nouzovým stavem
Letošní jaro se díky vyhlášenému nouzovému stavu neslo
v poněkud jiném duchu, než na které jsme léta zvyklí. Přineslo nám spousty zákazů, omezení, opatření, nařízení..
Naštěstí se zlé předtuchy nenaplnily. Dočkali jsme se postupného rozvolňování a situace ve společnosti se pomalu
vrací ke svému normálu. Nechci tady omílat všechna nařízení vlády a jaká opatření jsme na ně přijali. Velice ráda bych
Vám všem chtěla poděkovat a ocenit Vás za vlnu solidarity,
ohleduplnosti a sounáležitosti, kterou jste během uplynulých měsíců projevili vůči sobě navzájem. Pojďme si tedy
připomenout pouze to dobré, co nám nouzový stav přineAndrea Skružná
sl :-)

Vytrvale jste zásobovali
látkovými
rouškami nejen nás,
ale i klienty a personál sociálních služeb,
které působí v naší
obci.

Obec společně s Pečovatelskou službou Obce Čížkovice věnovala osobní
ochranné pomůcky pracovníkům Nemocnice Litoměřice a.s,

V době nouzového stavu poskytovala Pečovatelská služba Obce Čížkovice nákupy a donášku obědů zdarma.

Pan Vladimír Novák připravil pro
obyvatele domu s
pečovatelskou
službou
balíčky
plné
zdravých
dobrot.

Provozovatel
prodejny smíšeného zboží Na
sídlišti pan Cao
Do Tung Lam
připravil balíčky
dobrot pro nájemníky domu s
pečovatelskou
službou a pro
klienty Domova
důchodců Čížkovice.

Obec zajistila pro každou domácnost 1l dezinfekčního prostředku na ruce. Dezinfekci jsme věnovali také podnikatelům a
sociálním službám
působícím u nás a
okolním
obcím
(Jenčice, Siřejovice, Úpohlavy a
Sulejovice).
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Čtyři obyvatelky Čížkovic se statečně popraly s výzvou jejich
zaměstnavatele, Nemocnice Litoměřice, a.s., dočasně působit na
odděleních vytvořených kvůli nákaze koronavirem. Děkujeme,
jsme na Vás pyšní!
Na Covid jednotce,
která byla zaměřená
na ošetřování osob, u
kterých byla diagnostikována nákaza korovavirem, ale jejich
zdravotní stav nevyžadoval plicní ventilaci,
pracovaly jako zdravotní sestra Petra
Skružná a jako sanitárka
Drahomíra
Drobná.

Na oddělení, které bylo určeno k diagnostikování osob podezřelých na onemocnění
koronavirem pracovaly jako zdravotní sestry Jana Kozlová a Irena Guderová.

Kronika 38. díl (rok 1955)
Hospodaření obce
… Plánovaný příjem z rozpočtu nebyl dodržen pro menší podíly na státních daních.
Výdaje pak nemohly příjem překročit. Hlavní příjmovou položkou je daň domovní,
která, vynesla 29.811,50 Kćs, stravné ve
školní jídelně 33 295.90 Kč, z představení
získáno jen 1229,70 Kčs z psů 2080 Kčs a z
hospodář. zvířat 3 653,60 Kč,s ostatní příjmy 63 60 Kč a zbytek jsou příděly.
Z výdajů největších nákladů vyžaduje školní
jídelna 50 022 Kčs, národní škola 14 089
Kčs, mateřská škola 4 061 Kčs, akce M 7 000
Kč obytné domy 9 868 Kč, správa a členové
národního výboru 28 509 Kč kromě menších výdajů.

Generální inventarizace
Na jaře byla skončena generální inventari-

zace která měla zjistit výši základních fondů
jsoucích ve správě místního národního výboru. Podle této generální inventarizace
jsou ve správě MNV tato čp. 30 a 90, 35, 36,
38,60,61,54,64,103,104,133,186,223,204/2,
229,čp. 143,čp. 53, 236, dále zemědělské
budovy čp. 3,42,76,46,168 v celkové hodnotě 2,919.789 Kč kromě toho ostatní majetek, stavby, dopravní prostředky, stroje a
zařízení, nábytek, pozemky a jiný inventář
byly oceněny Kč 953.184,-

Změna uklízečky
Za Růženu Spikavou, která dala výpověď,
byla přijata její sestra Marie Kerlová.

Televisory
Tato vymoženost, která podstatně přispěla
k rozšíření kultury, zakotvila i v Čížkovicích.
Prvním majitelem televisoru v obci v r. 1954
byl Josef Vacata. Tam k poslechu i podívání
se začali shromažďovat blízcí sousedi. Hned
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na to z výtěžku filmových představení koupil televizor i místní národní výbor, umístil
ho v jedné místnosti a byl k dispozici. I 30 a
více chtivých diváků se tísnilo v malé místnosti, jen aby často nepřišli o podívanou.
Na konci roku 1955 bylo v obci již 9 televisorů. Zájem o tuto novinku neupadal, spíše
rostl..

Početné rodiny
Nejpočetnější rodinou v obci je rodina
družstevníka Teofila Kimmera s manželkou
Ludmilou. Mají 10 zdravých a žijících dětí, z
toho měli jednou trojčata. Trojčata jsou
zdravá, čiperná a vykazují dobrý prospěch
ve škole. Další početnou rodinou je železničáře Deuse s 8 dětmi a dalšího železničáře
Gutbvirta rovněž s 8 žijícími dětmi a rodina
družstevníka Kerla s 8 dětmi. Všechny děti
těchto početných rodin chodí do školy čisté, vymyté a neroztrhané.

ZÁMECKÝ PARK
V květnu 2020 bylo do Zámeckého parku v Čížkovicích vysázeno 9 nových stromů, které nahradily mladé uhynulé stromy nebo stromy poškozené nepřízní počasí. Konkrétně zde byly vysázeny 4 ks javoru babyka, 3 ks javoru mléč a 2 ks liliovníku tulipánokvětého. Všechny stromy k nám docestovaly až z Německa prostřednictvím zahradnictví
GRÜNER s. r. o., které zajistilo také jejich dopravu a materiál na ukotvení stromů. O vyhloubení děr pro stromy jsme požádali pana Miloslava Brdu a konečné vysázení provedla pracovní skupina, která nyní
bude stromy pravidelně zalévat. Celkové náklady na výsadbu byly ve
výši 62 tis. Kč.

Krásné květy
liliovníku
tulipánokvětého

Během června dojde k vyfrézování všech pařezů v parku, aby se na
jejich místo mohli vysázet stromy nové. Nová výsadba bude konzultována s Ing. Annou Grünerovou jakožto autorským dozorem a zpracovatelem původního projektu Revitalizace Zámeckého parku
v Čížkovicích. Další
výsadbu
bychom
rádi zrealizovali na
podzim 2020, případně na jaře 2021.

Javor babyka a mléč

Vladimíra Svojšová

K památníkům padlých vojáků v Čížkovicích a Želechovicích a k hrobu
oběti války byly ku příležitosti uctění jejich památky položeny věnce.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Připomínáme majitelům psů, že místní
poplatek ze psa za tento rok je splatný
nejpozději do 30. 6. 2020.
V současné době evidujeme téměř pětinu
neuhrazených plateb! Upozorňujeme také, že veškeré změny údajů je třeba oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. To se týká mimo jiné především úhynu
nebo odstěhování psa.
Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, která je
zveřejněna na webových stránkách obce.
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Vladimíra Svojšová

Změny na hřištích v Želechovicích
Na základě domluvy s Osadním výborem bylo dětské
hřiště
v Želechovicích
doplněno Šplhací
sestavou.
Prvek
podporuje především rozvoj zdatnosti a síly, schopnosti řešit motorické činnosti a zároveň dítě stimuluje k podání výkonu. Dále pak u dítěte rozvíjí
kondiční a koordinační schopnosti a také prostorovou orientaci. Prvek dodala firma Bonita Group
Sevice s.r.o. Přípravné a dokončovací práce udělala Obec sama
prostřednictvím
svých
pracovníků.
Sportovní
hřiště
pak
bylo doplněno o provozní
řád pro děti.
Andrea Skružná

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
Příjmy
Schválený rozpočet

45 712 000 Kč

Upravený rozpočet

46 921 900 Kč

Skutečné plnění (k 30.4.)

16 678 071 Kč

Plnění

35,54 %

Výdaje
Schválený rozpočet

99 423 000 Kč

Upravený rozpočet

99 468 000 Kč

Skutečné čerpání (k 30.4.) 12 184 881 Kč
Čerpání
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12,25 %
Jana Svitáková

Ulice U parku a odbočka z
Jiráskovy ulice naproti parku se dočkají během června a července rekonstrukce. Staveniště již byla předána stavební firmě Zemní
a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Proběhlo předláždění zpevněné plochy mezi kabinami na fotbalovém hřišti a pergolou, kde bylo provedeno vyrovnání chodníků do jedné výškové úrovně a zapuštění
víka šachty tak, aby na ploše nebyly výškové rozdíly.

VÝTLAKOVÁ KANALIZACE V UL.
BENEŠOVA
Stále probíhají práce na akci
„Výtlaková kanalizace v ulici Benešova“. Byly dokončeny úpravy povrchů v ulici, kterým předcházela

REVITALIZACE HŘBITOVA

Začátkem června započne dlouho očekávaná revitalizace hřbitova
v Čížkovicích, během níž bude zbudována nová opěrná zeď, dojde k
opravě kapličky, zbourání nevyužívané márnice, zpevnění cest, opravě
hlavního vstupu a předělání parkoviště. Na revitalizaci hřbitova bylo
vypsáno výběrové řízení, které vyhrála
spol. STAMO spol., s.r.o. s nabídkovou
cenou 6.790.486,15 Kč bez DPH. Stavba
byla vítězné společnosti předána ve
středu 27. 5. 2020 a rekonstrukce, která
by měla trvat necelý rok, bude započata
začátkem června 2020.
Žádáme Vás tímto o shovívavost a trpělivost během doby rekonstrukce. Společnost má s renovací památek několikaleté zkušenosti, proto věříme, že vše
proběhne hladce a bez problémů. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky k probíhajícím pracím, můžete
se obrátit na stavebního technika Ing.
Jiřího Novotného, tel. 774 935 368, nebo správce pohřebiště paní Vladimíru Svojšovou, tel. 602 360 737.
V prvním červnovém týdnu proběhla
úvodní schůzka s vybraným projektantem na akci „Odkanalizování Želechovic“, na které byly předány podklady, aby mohla proběhnout prvotní
příprava k projektové dokumentaci a
k výběru nejvhodnějšího řešení vedení řadu.

V areálu mateřské školy probíhá výstavba altánu se skladem
hraček. Již byla dokončena
spodní zpevněná plocha. Nyní
se čeká na realizaci samotného
altánu.
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tlaková zkouška na výtlakovém
potrubí. Na druhý červnový týden
je plánováno asfaltování v ulici U
cementárny. Dále bude ještě probíhat propojení do gravitační části
kanalizace na křižovatce ulic Dvořákova a Benešova, kde bude proveden otevřený výkop.
Na realizování tohoto projektu
jsme získali investiční dotaci z
Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 4 900 830
Kč. Celkové náklady projektu jsou
7 539 746, 35 Kč

V
Čížkovicích
byla umístěna
další tři dopravní zrcadla(1x ul.
Benešova,
2x
ulice Jiráskova).
V brzké době
budou umístěna
další dvě v Želechovicích.

Zpracovává se projekt
na realizaci podzemních kontejnerů v lokalitě Na sídlišti. Již proběhla úvodní schůzka,
během které došlo
k místnímu šetření a
výpočtu kapacity sběrných nádob.

Dopravní značky oznamující začátek
a
konec
obce byly
přemístěny
blíže ke křižovatce
směrem na
Želechovice
a Úpohlavy.

Škola v čase „korony“....
Když jsem 11. března letošního roku
oznamoval přerušení výuky, nasadil
jsem tragickou tvář a řekl dětem, že budou strašně smutné z toho, co jim řeknu. Pochopitelně jsem to myslel
v legraci, protože bylo jasné, že celá třída vypukne v jásot. Tehdy jsme počítali
se čtrnáctidenním, maximálně třínedělním „volnem“ pro školáky... Nikdo z nás
se nenadál, že to „volno“ bude pro
všechny trvat dva a půl měsíce, pro některé pak až do konce školního roku.
Budova školy osiřela a bylo nutné
v rámci učitelského sboru improvizovat
v rámci práce školy zcela novou metodou- výukou na dálku. Bylo mi jasné, že
bez větší průpravy nemohou děti
(zvláště ty mladší) zvládat samostatnou
práci v komunikačním výukovém programu. Některé činnosti ani nejsou
v rámci takového programu sdělitelné.
Hledala se a diskutovala ta nejlepší cesta. Limitovalo nás i to, že v některých
rodinách nebylo potřebné počítačové
vybavení a připojení.

Některé věci se posílaly i e- mailem, pokud někdo potřeboval sešity, pracovní
listy apod., domluvili se rodiče s třídní
učitelkou, která jim pak v určenou dobu
materiál vydala ve škole.
Drtivá část rodičů spolupracovala skvěle
- mohu to posoudit, protože jsem vedle
kontroly týdenních plánů monitoroval
komunikaci. Byli i tací, kteří na paní učitelky zvláště zpočátku útočili a kritizovali téměř vše, co děti dostaly zadáno, ale i
tam se posléze vyjasnilo a komunikace
se „znormalizovala“. Bohužel byli i rodiče, kteří nekomunikovali téměř vůbec
nebo velmi málo, ale v tom už škola nebyla schopna víc dělat. V takové zvláštní
době mohla škola pouze nabídnout, bylo pak na rodičích, jestli zvolí spolupráci
nebo pozici mrtvého brouka.
Protože jsem už na začátku uvedl, že
drtivá většina rodičů přistoupila
k situaci kladně, rád jim v tuto chvíli za
spolupráci děkuji.

Také musím vyzdvihnout práci našich
učitelek. Vedle sestavování plánů pro
Vsadili jsme tedy na to, že většina rodičů
týdenní práci se snažily vyhovět
– a dokonce i dětí- má „chytrý“ telefon
v konzultacích po telefonu, mailu i
a na platformě WhatsApp normálně koWhatsApp téměř v každé denní době.
munikují. Dětem se rozdaly pracovní
sešity, veškeré materiály k výuce a paní A co výsledky? Nebude dětem chybět,
učitelky začaly připravovat týdenní plá- co „zameškaly“? Učím už dost dlouho,
ny práce. Vedle toho byly maximální abych Vás, kteří máte obavy, uklidnil.
denní dobu na telefonu, aby mohly Myslím, že je v silách každého učitele
zameškanou
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s rodiči individuálně konzultovat práci. bez problémů dotáhnout

látku bez zvýšených nebo nepřiměřených nároků na žáky. Hlavní náplní výuky na dálku bylo a je (u dětí, které do
školy nenastoupily) udržet schopnost
plnit určité úkoly, procvičovat myšlení i
upevňovat návyk povinnosti něco dělat.
Když jsem na začátku psal o jásotu ve
třídě 11. března, uvědomil jsem si, že
jsem měl pravdu o „smutné“ zprávě- jak
jsem totiž jezdil do školy vyřizovat agendu chodu školy, všiml jsem si, že
s přibývajícími týdny se v okolí školy
setkávám se stále většími skupinami
našich dětí. Nejprve to byli jeden či dva
žáci, posléze tři, čtyři, aby na konci uzavírky školy nebylo výjimkou vidět v okolí
školy i desítku dětí. Prostě už jim to prostředí tak trochu chybělo. A je to vidět i
na tom, že do školy nastoupilo 52 dětí,
oproti 26, které nechali rodiče do konce
roku doma.

Mgr. Arnošt Waschta, ředitel školy

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
V neděli 15.3.2020 proběhlo cvičení jednotky na téma vyhledávání zraněné osoby a poskytnutí první pomoci.

V sobotu 28.3.2020 vyjížděla jednotka na žádost KOPIS na požár nízké budovy v
obci Čížkovice ul. Růžova. Po
příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o
neohlášené pálení. Na místě
také byla HZS Lovosice, VZ
sepsal dokumenty a poté
jsme se vrátili zpět na zá-

Dne 25.4.2020 byl vyhlášen
požární poplach na skládku SONO. Pět hasičský jednotek zasahovalo na doutnající skládce v
Želechovicích. Hasiči natáhli
dva vodní proudy a doutnající
místo, které bude rozhrabávat
bagr, prolévali vodou. V noci na
skládce zahořel skládkový plyn.
Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených
jednotek. Celkem naše jednotka
na místě zasahovala při likvidaci
požáru 56 hodin.

Dne 7.4.2020 vyjížděla jednotka na žádost KOPIS na požár
skládky SONO. Po příjezdu
na místo události, vycházel
z komunálního odpadu pouze
kouř, ale po příjezdu těžké

techniky, která skládku začala rozebírat se objevilo
plamenné hoření. Nakonec
byl vyhlášen 2. poplachový
stupeň a zásah se protáhl
na 4 dny do pátku 10.4. Celkem jsme na místě zasahovali 52 hodin.

A po likvidaci požáru naše práce stále nekončí, protože místo požáru se musí hlídat ve dne i
v noci, aby nedošlo k opětovnému zahoření. Požární hlídku jsme drželi 48 h.
8

V pátek 29.5. proběhl prví trénink na soutěž Tohatsu.

V úterý 19.5.
byl
jednotce
vyhlášen
požární poplach
na požár travního porostu o
rozloze 20x20
m2 v obci Čížkovice.
Na
místě společně
zasahovala jednotka HZS Lovosice.
Sobotní trénink 30.5. na soutěž Tohatsu nám na překazil
požár skládky Sono, na kterou jsme vyjížděli v 17:22.

V neděli 31.5. už naostro prví
soutěž Tohatsu v obci Bechlín.
Družstvo SDH Čížkovice vybojovalo 7. místo ze 13 soutěžících. Po
soutěži opět zpět na skládku vystřídat naše kolegy při požárním
dozoru, který trval 24 hodin.
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David Machata

Pohár OFS
Jako náhradu za zrušenou sezonu jsme dostali možnost přihlásit naše mužstva do Poháru OFS, který pořádá okresní fotbalový svaz Litoměřice. Družstvo dospělých bylo vylosováno
do skupiny s SK Třebívlice (3:2pp), TJ Sokol Medvědice (doma
6. června) a SK Český granát Podsedice (venku 13. června). Ze
skupiny postupují dva nejlepší do semifinále, zbylé dva odehrají utkání o umístění Do stejnojmenného turnaje je přihlášen
i tým mladších žáků, kteří změří síly s dalšími pěti týmy, sys-

témem doma – venku.
Vzhledem k pandemii koronaviru byly zrušeny veškeré fotbalové soutěže všech věkových kategorií.
S tím i sportovní ples a dětské maškarní. Tyto dvě
akce se měly konat v březnu. Bohužel dva dny před
konáním nám veškeré přípravy zhatilo vládní
nařízení, které jsme museli respektovat.

Změny v areálu fotbalového hřiště
Při dlouhé vynucené
pauze, když jsme
nemohli ani společně trénovat jsme
využili
čas
k úpravám našeho
areálu. Svépomocí
jsme navýšili počet
míst k sezeni zhruba
o 50 míst vybudováním nových .laviček.

Překvapení
Jak již víme, letošní pouť se konat nebude, ale my jsme si pro
Vás připravili malé překvapení. Více nebudeme prozrazovat,
neboť veškerá jednání jsou v začátcích. Včas vás budeme informovat.

Poděkování
Děkujeme našim partnerům ať je to Obecní úřad Čížkovice,
Glanzstoff Bohemia a nebo AŽD, firma provozující Švestkovou
dráhu přes naší vesnici, za finanční a nebo materiální podporu.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Vladislavu Novotnému, dlouholetý trenér staré gardy, který se rozhodl
z rodinných důvodů ukončit působení v našem klubu. Tímto
hledáme posilu do našeho týmu, který by zajistil chod týmu sta-

rých pánů. Zájemci se mohou přihlásit předsedovi klubu
Milanu Koždoňovi ml..
Další novinkou jsou grafické úpravy
střídaček, které jsou polepeny názvem
klubu a novým
upraveným
znakem. Znak jsme upravili zesvětlením
modré barvy, vylepšili design fotbalového míče a vložili rok založení klubu.
Děkujeme Petru Povovi a jeho firmě Visualon za zrealizování.
Jan Bareš, člen výkonného výboru FK Viktorie Čížkovice z.s.

Dotace na činnost spolků

název spolku

V letošním roce Zastupitelstvo rozdělilo mezi
spolky působící v Obci celkem 408 000 Kč. Dotace je určena na jejich činnost. Doposud byly
finance poskytovány formou darovací
smlouvy. Od letošního roku se přešlo na
smlouvy veřejnoprávní. Více informací na
https://www.cizkovice.cz/obec/poskytovanidotaci-z-rozpoctu-obce-cizkovice/.
Jana Svitáková

VTK Čížkovice, z.s.
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Čížkovice
FK Viktorie Čížkovice, z.s.

výše dotace pro rok
2020
104 000,00 Kč
56 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Myslivecký spolek Čížkovice-Úpohlavy

24 000,00 Kč

FbK Kondoři Čížkovice, z.s.

16 000,00 Kč

Klub stolního tenisu a badmintonu TBC, o.s.
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8 000,00 Kč

ZE DNE NA DEN BEZ VOLEJBALU, ANEB SPORT NÁM CHYBĚL
Od března i nás potkalo zrušení všech krajských soutěží, které hrajeme. Zápasů a turnajů se ze dne na den nemohly zúčastnit žákyně, kadetky, juniorky a ženy. Bohužel se to
týkalo i tréninků a tím i také stopka přípravce.
Dvouměsíční pauza nejvíce prospěla nám trenérům, kdy volné víkendy a dny bez tréninků
nám najednou daly svobodu a volnost, která byla po ta léta neznámá.
V květnu, kdy nastala doba možnosti trénovat, se většina z nás těšila na společné setkání a dotyk s míčem. Na děvčatech je vidět chuť hrát, a to je po dlouhé době strávené
doma u počítačů a televize dobrá zpráva.

BARČA V UŽŠÍM VÝBĚRU KCM

Koncem srpna absolvujeme místní soustředění před novou sezónou, která bude doufejme pro nás všechny rozehraná a řádně dokončena. K tomu potřebujeme, aby se nám vyhýbala mimořádná opatření a my byli
všichni zdraví.

Naše hráčka Bára
Lupínková je v krajském výběru ústeckého kraje. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a získání dalších zkušeností. Do základního výběru byly nominovány i naše naděje Kamilka Vydrová a Daniela Lišková. Také jim velká
gratulace.

JUNIORKY

KADETKY

PŘIJĎ I TY MEZI NÁS - Nábor dětí na volejbal

ŽÁKYNĚ

Rodiče, máte děti školou povinné ve věku od 6-15let?
Chcete aby hrály kolektivní sport a získaly spoustu kamarádů? Neváhejte a přijďte s dětmi se na nás podívat - do
haly v Čížkovicích, kde trénujeme. Všichni naši trenéři
jsou kvalifikovaní. Děti se v přípravce zaměřují na pohybovou průpravu, míčové hry a postupně v další kategorii přechází na volejbal, herní činnosti a přípravu na hraní v krajských soutěží.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.č.
777306575
Budeme se na Vás těšit.

Jarda Jelínek
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Myslivecký spolek Čížkovice—Úpohlavy

Červen—měsíc myslivosti
Měsíc červen je měsícem myslivosti
a ochrany přírody. Ochrana zvěře je
nutná právě v letošním roce, kdy se
vlivem karanténních opatření setkáváme s větším tlakem veřejnosti na
přírodu. Bohužel i přes působení na
veřejnost jsme stále svědky odnášení mláďat neukázněnými návštěvníky. Proto je nutné neustále vysvětlovat, jaké následky může mít necitlivá turistika a nezodpovědné venčení a pobíhání psů v přírodě. Pro
záchranu srnčat procházíme porosty před senosečí, ale pokud zemědělci pozemek následně neposekají,
tak se tam srny s mláďaty vrátí.
Činnost spolku
V našem mysliveckém spolku v současné době provádíme opravy posedů a krmných zařízení pro zvěř a
každý člen si zajišťuje seno pro zimní přikrmování. Jadrné krmivo získá-

váme od Zemědělského
družstva ve Slatině, kde
nám je prodávají za přijatelné ceny.
Lovná sezóna na srnce
V současné době se ze
zvěře loví srnci, hlavně
mladí a slabí, kteří by se
neměli dostat do říje, která začíná od poloviny července do poloviny srpna. Nyní máme uloveného jednoho srnce Petrem Husákem, který je naším mysliveckým hospodářem. Také je uloveno jedno divoké prase Pavlem Mudrou. Prasata nemají dobu hájení,
loví se celoročně. V současné době
se může lovit podle nového zákona
celoročně mladá spárkatá zvěř do
dvou let věku. Nemá dobu hájení.
To ale rozumný myslivec neudělá.
Na druhé straně má dobu hájení
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straka, která je nejhorší predátor a
likvidátor zejména hnízdícího ptactva a malých zajíčků. Ta nikdy neměla dobu hájení, až nyní. To vše a jiné
nesmysly se dostaly do zákona jako
přílepek k novému Lesnímu zákonu
díky různému tlaku některých neziskovek a ochranářů přírody.

Roman Brůna
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Události z Domova důchodců Čížkovice
Rej čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 proběhl v domově celodenní rej čarodějnic a čarodějů. Ti, kteří se těšili na dětský smích a pobíhání po zahradě, byli pro letošní rok zklamáni. Děti z MŠ Čížkovice, které každoročně zpříjemňují uživatelům dopoledne spojené se zdobením májky, bohužel kvůli koronavirovému opatření a
zavřeným školkám, nemohly přijít. Ale i přes
veškerá úskalí, přilétly
čarodějnice, i se svými
mazlíčky na svých nadzvukových košťatech a
zpestřily tak den všem
uživatelům.
Senioři rozděleni do
dvou menších skupin, si
celé dopoledne užili ve společnosti čarodějnic. Vzaly s sebou i jednoho čaroděje, který dohlížel nad celou čarodějnickou bandou. Jako
pohoštění byla připravena dobrá káva, s ještě chutnější bábovkou,
s příchutí pozitivní nálady. Senioři pochválili kuchařský um čarodějnic na výtečnou. Za doprovodu reprodukované hudby si uživatelé
společně s čarodějnicemi zatančili a zazpívali na známé písničky,
které nenechaly nikoho klidným. Jen zvířata chtěla svůj klid, takže
kočky, potkani, pavouci či stonožky si našli svůj klidný koutek, kde
přečkali celé to pozdvižení. Atmosféra byla bujará, plná veselí a hlaholu.

Čarodějnice poletovaly a proháněly svá košťata po domově i
v odpoledních hodinách. I když již tolik nepřálo slunečné počasí, i
přesto to některé uživatele vylákalo ven, kde si v zahradě domova
dopřáli opečených buřtů na grilu s chlebem, hořčicí a pivem. Všichni
si velmi pochutnali a venkovní posezení si užili. Svižná, veselá hudba
vyzývala ke zpěvu i tanci. Ti uživatelé, kteří po obědě již zůstali
v teple domova, o dobrého buřta s pivem taktéž nepřišli a velmi si
na něm pochutnali.
Dodržením všech stanovených opatření, si všichni rej čarodějnic užili
a zpříjemnili si tak dlouhé dny bez možnosti návštěv. Čarodějnice
přislíbily, že se opět za rok vrátí na svých kouzelných košťatech, jelikož ocenily opékání buřtů na grilu, a ne na táborovém ohni, a všechny
se
tak
v pořádku a ve
zdraví navrátily
do svým příbytků. Co tu bohužel
zanechaly a neodvezly
si
s sebou, byli jejich mazlíčci –
kočky, pavouci a
možná i nějaká
ta myška. Ale
v tomto případě
to zaručit nemohou.
Bc. Michaela Hrnčířová

Překvapení pro uživatele
Velké překvapení čekalo na naše uživatele v domově
v podobě věcného daru od pana Cao Do Tung Lam, který
provozuje obchod s potravinami Na sídlišti . Podnikatel
daroval každému uživateli dárkový balíček. V balíčku uživatelé našli tři druhy paštik a ovocný koncentrát k výrobě
nápojů na osvěžení, který určitě v nadcházejících teplých
dnech využijí. Dárkové balíčky byly uživatelům předány
prostřednictvím pracovníků Obecního úřadu Obce Čížkovice. Za dárkové balíčky velmi děkujeme, uživatelům udělaly velkou radost.
Bc. Dita Filousová

Rozdávání radosti
Bylo pro nás velikou radostí a potěším, když k nám do domova dorazil v úterý 12. května 2020 balíček se spoustou nádherně malovaných obrázků. Tzv. „kartičky“ nám zaslal tým dobrovolníků, který
ze své iniciativy rozdává obrázky těm, kteří to v současné době potřebují. Hlavním cílem tzv.
„Kartičkové výzvy“ je i v těchto složitých dnech rozdávat radost a vyjádřit podporu všem seniorům
v domovech důchodců, či osamělým lidem.
Našim seniorům obrázky udělaly velikou radost a moc je potěšily. Po přečtení osobního vzkazu,
který byl na každém obrázku, ukáply i kapičky dojetí. Obzvláště tehdy, když senioři zjistili, že se na
výrobě podílela čtyřletá, ba dokonce i dvouletá holčička se svojí maminkou. Nynější doba, kdy jsou
v domovech zakázány veškeré návštěvy, je pro naše uživatele velmi těžká. Proto jsou velmi rádi,
pokud ví, že na ně příbuzní, kamarádi, ale i další lidé myslí.
Pro všechny naše seniory bylo velmi těžké rozhodování,
který z došlých obrázků si vybrat. Motivy betléma, nádherných andělů, pestrobarevných květin, či různých druhů zvířat, potěšily mnohé. Dokonce bylo myšleno i na pány, kteří
například uvítali obrázek rytíře, nákladního auta, letadla
nebo motorky.
Touto cestou by tak naši uživatelé chtěli velmi poděkovat
všem, kteří se o překrásné obrázky zasloužili. Hlavně všem
těm úžasným dětem, jejich rodičům a organizátorům této
iniciativy Kartičkové výzvy. 14

Bc. Michaela Hrnčířová

SLOVA DÍKŮ ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA NA SVOBODĚ ČÍŽKOVICE

SeneCura SeniorCentrum Terezín děkuje všem sestrám,
ošetřovatelům a pečovatelům!
Dne 12. května slaví svůj mezinárodní den!

Máme za sebou všichni velice náročné období související
s bezpečnostním opatřením proti šíření nákazy COVID-19. Po dobu více jak dvou měsíců i v Domově Na Svobodě Čížkovice bylo
zavřeno 36 dětí se zdravotním postižením, bez kontaktu se svými
blízkými a rodiči, o které se denně starali všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách, provozní pracovníci včetně pracovníků administrativy. Všem, kteří vytrvali, prováděli náročnou celodenní práci s uživateli s rouškami na ústech, či pro nedostatek
personálu byli ochotni postavit se ze dne na den do prádelny,
kuchyně či do směn na odděleních patří mé srdečné díky. Velice
si vážím osobního nasazení každého z nich a zodpovědného přístupu, díky kterému jsme zvládli vše, co nám tento čas nadělil.
Nemohu však opomenout ani ty, kteří pro nás v začátcích šili
roušky, či přivezli dětem potraviny na přilepšenou v podobě čokolád, jogurtů či jiných sladkostí.

Nasazení a práce zdravotních sester, ošetřovatelů a pečovatelů je
dnes důležitější než kdy jindy a zároveň je konečně také „vidět“.
V České republice je přes 80 tisíc zdravotních sester. Většina z nich
pracuje ve zdravotnictví, ale tisíce se jich v první linii starají spolu
s 40 tisíci pečovateli o potřebné v méně viditelné oblasti sociálních služeb. V našich 15 domovech pro seniory SeneCura o klienty
pečuje 230 zdravotních sester a přes 550 pečovatelů a pečovatelek. Děkujeme vám!
„V tomto celosvětově náročném období sestry opět předvedly celému světu neskonalou obětavost a pracovní nasazení, které je důkazem toho, že jejich poslání vychází opravdu z nitra jejich osobnosti.
Mají silně vyvinutou povinnost pomáhat druhým i v situacích, kdy
sami potřebují pomoci. Za to jim patří velké poděkování.
Všem našim zaměstnancům vzdáváme hold. Patří jim obrovské poděkování a respekt za perfektní péči o naše klienty, děkují svému
personálu, ale také všem ostatním zdravotníkům a ošetřovatelskému personálu naše spoluobčanky

VÁM VŠEM PATŘÍ MÉ SRDEČNÉ DÍKY!

Eliška Svojšová ředitelka SeniorCentra SeneCura Terezín
Anna Krugová sociální pracovnice SeniorCentra SeneCura Terezín

Mgr. Jana Kuglerová
vedoucí DNS Čížkovice

Pečovatelská služba Obce Čížkovice
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ ČÍŽKOVIC
Vlivem
opatření,
která byla přijata v
nouzovém
stavu,
nebylo možné uskutečnit tradiční červnové setkání seniorů. Komise sociálních a občanských
záležitostí ale nelení a na podzim pro
Vás chystá netradiční setkání, které se uskuteční (pokud bude z Vaší strany
zájem :-) ve Folklore Garden. Jedná se o unikátní projekt,
který spojuje tradiční českou kulturu, hudbu a jídlo. Užijete si dvouhodinovou folklorní show úžasných muzikantů v krojích. Zahrají Vám české písničky a také si vyzkoušíte hru na
folklorní
hudební nástroje.
Váš zážitek dovede k dokonalosti
tradiční
menu o čtyřech chodech.
Dobré jídlo a
atmosféru
folklorní vesničky nedaleko centra Prahy perfektně doplní moravské víno a lokální pivo. Více informací Vám poskytneme během letních měsíců.
Andrea Skružná

Ani Pečovatelská služba Obce Čížkovice v uplynulém
období nezahálela. O tom svědčí stále narůstající počet klientů. V roce 2018 byla služba poskytována 25
lidem, v loňském roce 30 a v letošním roce ji aktivně
využívá 34 osob. Vzrůstající zájem nás velice těší a zajisté také svědčí o kvalitě poskytovaných služeb. Od
května 2020 byla přijata nová pracovnice v sociálních
službách paní Lenka Holubová, která od února působila ve službě jako záskok za dlouhodobou pracovní neschopnost.
Po dobu nouzového stavu schválila Rada obce bezplatné poskytování služby v oblasti nakupování potravin a
donášky obědů.
I pro letošní rok byla
služba podpořena neinvestiční dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
částkou 424 200 Kč. Na
úhradu osobních nákladů bude použito 397
400 Kč, na zakoupení
vybavení do kanceláře
vedoucí služby 16 000
Kč a 10 800 Kč na školení a kurzy pro všechny pracovníky.
Bližší informace o službě Vám poskytne vedoucí pečovatelské služby Štěpánka Ráčková (tel. 602 360 705)
15

Andrea Skružná

STAVEBNÍ PARCELY V LOKALITĚ „ZA POŽÁRNÍ NÁDRŽÍ“
Obec Čížkovice vytvořila
další stavební pozemky
v rámci rozšíření lokality
„Za požární nádrží“ . Vzniklo zde celkem 11 stavebních parcel o výměře mezi
1052 – 1112 m2 pro individuální rodinnou výstavbu.
Zastupitelstvo obce na
svém dubnovém zasedání
schválilo „Metodiku prodeje stavebních parcel“ a
stanovilo
kupní
cenu
„nezasíťované“ parcely na
500 Kč/m2 .

V metodice jsou definována hodnotící kritéria. Pokud dojde k
bodové shodě rozhoduje konkrétní datum podání žádosti do
Seznamu žadatelů o stavební parcelu.
Následně pak na základě bodového ohodnocení budou zájemci
vyzvání v sestupném pořadí k výběru parcel.
Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání schválilo záměr prodeje těchto pozemků. Během července nebo srpna
2020 bude vypsána výzva, do které se zájemci o stavební parcelu v této lokalitě musí přihlásit prostřednictvím předepsaného formuláře.
Předpokládá se, že zastupitelstvo obce na svém zasedání v září
2020 rozhodne o prodeji jednotlivých pozemků konkrétním
žadatelům.

Bližší informace na https://www.cizkovice.cz/obec/stavebniHlavním cílem Obce je parcely-v-lokalite-za-pozarni-nadrzi-plocha-z5a/
rozšířit možnost bydlení
zejména pro mladé rodiny
Andrea Skružná
s dětmi a
nastupující
generaci
(aby nedocházelo
k jejich odchodu
z důvodu
nemožnosti
bydlení
v obci).
Dílčím cílem je podpořit udržení, popř. zvýšení
počtu obyvatel obce.
Obec nemá s ohledem na specifikované cíle
zájem vytvořit prodejem zisk, ale naopak dostupnou cenou dosáhnout prodeje všech parcel
najednou a souběžné výstavby na všech nebo
většině parcel.
Obci jde o to, aby parcely byly dostupné zejména mladé generaci přímo z obce. Z toho důvodu
neprodává parcely za cenu v místě a čase obvyklou, ale za cenu, která naplňuje Obcí specifikované cíle, a je stejná pro všechny zájemce.
Obec prodejem sleduje jiné, než výhradně ekonomické cíle, a kupní cena je stanovena s tím,
že jejím prostřednictvím se obci vrátí náklady
do lokality vložené, nikoli že se jejím prostřednictvím vytvoří pro obec zisk.
Metodika dále přesně definuje podmínky, které
budou zakotveny do kupní smlouvy. Především
se jedná o povinnost v průběhu pěti let uvést
RD na pozemku do trvalého užívání, předkupní
právo a právo uplatnit výhrady zpětné koupě. U
všech podmínek může ZO jako nejvyšší orgán
obce rozhodnout o výjimce z daných pravidel
z objektivních důvodů hodných zvláštního zřetele.

Filmové léto
v letošFilmové
létozamíří
Kinematografu
Bratří
Čadíků
zamíří
ním roce i do Čížkovic. v letošním roce i do Čížkovic od
Na promítání
úterý
11.8. sedo můžete
čtvrtka
těšit každý večer od úterý
14.8.2020
11.8. do čtvrtka 14.8.2020.
Bližší
informaceVám
Vám
přineBližší informace
přineseme v průběhu července.
seme v průběhu července.
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Rádi bychom v našem zpravodaji dali pravidelně prostor i Vám. Pokud se budete chtít podělit či pochlubit s ostatním
svými úspěchy, zajímavostmi, někomu poblahopřát nebo na někoho zavzpomínat, budeme rádi, když se nám ozvete
a v příštím čísle může být další článek třeba o (od) Vás. Jako první Vám přinášíme rozhovor s Kristýnou Malířovou,
II . Vícemiss České republiky 2018.
se mi otvírali dveře do světa
modelingu a věděla jsem, že
chci změnu.
Sledujeste atletiku nebo
stále sportujete ve svém volném čase?

Na co z Vašeho působení v
lovosické atletice nejraději
vzpomínáte?
Na své působení v atletickém
klubu ASK Lovosice nejraději
vzpomínám na to, jak jsem se
těšila na každý trenink, protože jsem věděla, že vždycky
bude sranda a úplně se vypne
moje mysl :-) ráda jsem se
viděla s lidmi z atletiky jak na
trenincích tak na závodech.
Upřímně mi to trochu chybí.
Kdy jste se rozhodla pověsit
tretry na hřebík?

Rozhodla jsem se skončit
v období maturity, tedy 2
roky zpět. Bylo to těžké rozhodnut, ale na druhou stranu

Určitě sleduju nadále atletiku
i atletické závody v televizi.
Ráda si zavzpomínám, jak
jsem soutěžila a bojovala o
nejvyšší příčky i já. Atletiku ve
svém volném čase moc nedělám, ale ráda běhám a cvičím jak doma, tak ve fitku.
Občas bych si chtěla také znova skočit
do výšky
nebo do
dálky, jestli
si to ještě
pamatuji.
Jakých
úspěchů
v soutěžích krásy
si nejvíce
ceníte?
V modelingu a soutěžích krásy
si asi doposud nejvíce cením výhry na
světové soutěži Miss Aura
International 2019 v Turecku
a 5. místa (4th runner up) na

Miss Globe v Albánii 2019.
Letos už jen čekám až předám v září korunku své nové
nástupkyni Miss Aura International 2020.
Podporují Vás rodiče v soutěžích krásy?
Ano podporují a to maximálně. Vždy mi vyjdou vstříc a se
vším pomůžou. Například
moje maminka mi ušila národní kostým na světovou
soutěž do Albánie a tatínek
mi vždy pomáhá připravit se
na cestu do zahraničí. Jsou to
skvělí rodiče!
Co ráda děláte ve volném čase?
Jdu si ráda
zacvičit do
fitka, když
mám zrovna
čas a nemám žádné
foceni
či
módní přehlídku. Také
ráda trávím
čas s přáteli
a poslouchám ráda hudbu.
Jak jste strávila karanténu ?

V době karantény jsem byla
většinu času u přítele. Když to
bylo možné jezdili jsme i do
přírody na výlety.
Závěrem :-) co se Vám v obci
líbí a co tu naopak postrádáte?
V Čížkovicích už moc nejsem,
ale když jo, tak mě rozhodne
baví akce, které obec pořádá.
Líbí se mi jak je obec celkově
čistá a opečovávaná. Co postrádám ? Podle mého názoru
asi nic, jak říkám moc už v
Čížkovicích nejsem. Možná
přidat více autobusových spojení, které jezdí do vesnice.

Mgr. A. Skružná
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2019

Celkové příjmy - 181 389,00 Kč
1 357,00 Kč

15 576,00 Kč

5 020,00 Kč 1 500,00 Kč

Celkové náklady - 2 333 620,88 Kč
1 302,26 Kč

531 157,40 Kč

59 662,80 Kč
327
370,00 Kč

183 634,30 Kč
157 936,00 Kč

275 971,32 Kč

83 426,75 Kč

871 096,06 Kč

Objemný + stavební + jiné ze SD (§3723) papír + plast + sklo (§3725)
bioodpad (§3723)

komunální odpad (§3722)

nebezpečný odpad (§3724)

provoz sběrného dvora (§3723)

Ostatní

Nákup pytlů (§3725)

Odměny EKO - KOM

Odměny ASEKOL

Odměny kovy

Odměny TextilEco

Výdaje

2 333 620,88 Kč

Příjmy

181 389,00 Kč

Rozdíl

2 152 231,88 Kč

Počet obyvatel k 31.12.2019
Náklady na 1 obyvatele
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Odměny ELEKTROWIN

1 464
1 470,10 Kč

Vladimíra Svojšová

Bohužel, i takovéto jsou Čížkovice…. :-(
Gratulujeme autorům, že jejich počínání se dostalo do novin… Nicméně si myslíme, že čas a energie zaměstnanců Obce, a finanční prostředky nás všech se dají
využít daleko efektivněji, než na neustálé odstraňování vandalství místních výtržníků. Není to o nečinnosti Obce, Obecního strážníka či ostatních zaměstnanců. Je to o osobní odpovědnosti a
morálce všech, kteří se na
„výtvorech“ podíleli… :-(
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zakázková výroba nábytku na míru
kuchyně, obývací stěny, komody
vestavné skříně, šatní systémy
dětské pokoje, pracovny, kanceláře
dvířka - HEFAS, DEMOS
pracovní desky a zástěny - POLYFORM, EGGER,
Kronospan, CORIAN, LAPITEC, TECHNISTONE
nábytkové kování BLUM - doživotní záruka
vestavné spotřebiče včetně montáže

_________________________________________________________
Terezínská 174/80, 410 02 Lovosice ( vedle prodejny BILLA)
Tel: +420 777 024 154, info@lovointerier.cz, www.lovointerier.cz
_________________________________________________________
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