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Hned na úvodní stránce jsme Vás chtěli pozvat
na zájezdy, kulturní a společenské akce, které
jsme pro Vás měli v plánu do konce roku 2020
uspořádat. Avšak člověk míní, život (vláda,
covid…) mění. Současná situace nedovoluje
obci uspořádat prakticky nic.
Jarní a nynější opatření
nezkomplikovala
jen
společenský a kulturní život v obci. Vlivem všech
přijatých omezení došlo
k pozdnímu odevzdání
řady projektových dokumentací případně byly odloženy práce samotné. Budeme tak
nuceni řadu rekonstrukčních, revitalizačních a stavebních akcí
přesunout na příští rok.

Ať už nám současná situace komplikuje životy jakkoli, ať budoucí dny
přinesou cokoli, ať náš názor na situaci je jakýkoli, buďme k sobě
ohleduplní a táhněme za
jeden provaz přesně tak,
jak tomu bylo na jaře.

Tohle byl první a taky poslední prostor, který jsme v tomto vydání Čížkovických novin chtěli
věnovat celorepublikové situaci. Zajisté máte těchto informací dostatek z jiných medií.
Pojďme tedy otočit list a věnovat se tomu, co se v obci událo, co se podařilo
uskutečnit, co se snad stihne do konce roku a co je v plánu na rok příští :-)
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Filmové léto
Ve dnech 11.-14.9.2020 nás navštívil Kinematograf bratří
Čadíků se svým Filmovým létem. Zahájeno bylo promítáním Poslední aristokratky. Další večer patřil filmu Příliš
osobní známost, který byl divácky nejúspěšnější. Následovala pohádka Hodinářův učeň. Poslední večer byl ovlivněn vydatným deštěm, ale i
tak se nakonec promítal film Na střeše. Návštěvnost promítacích večerů byla pro nás
milým překvapením. Na dobrovolném vstupném
se vybralo 7 641 Kč.
Celá částka putovala
na Konto Bariéry.
Doufáme, že i vy jste
byli spokojení a v příštím roce na Filmové
léto opět zavítáte.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Impulzem pro přípravu akce Rozloučení s létem byla snaha
Vám alespoň částečně vynahradit zrušený Dětský den a
Jakubskou pouť.
V areálu fotbalového hřiště byly pro děti připravené nafukovací atrakce a soutěže, které zajistili spolky působící v obci.
Krom obličeje si děti mohly pomalovat i kameny. V závěru je
čekala diskotéka, která se kvůli počasí musela obejít bez
řádění v pěně. Za absolvování všech disciplín si děti odnesly
drobné dárečky a točenou zmrzlinu. Rozloučení pak pokračovalo večerní zábavou, kterou zajistila hudební skupina
Relax.
Zpestřením večera
byla laser
show.
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Multifunkční sportovní areál v Čížkovicích
Projektová dokumentace na multifunkční sportovní areál se
vytvářela mnoho let. Nyní došlo k odevzdání finální verze. Jeho
součástí by bylo multifunkční hřiště, tenisové kurty, hřiště baechvolejbalové, dětské a workautové. Odhadované náklady na
jeho vybudování se vyšplhaly na 28 milionů Kč bez DPH.
Nejen z finančního hlediska, ale i kvůli obsazenosti sportovní
haly a sportovního hřiště v Želechovicích Zastupitelstvo obce na
svém zářijovém zasedání rozhodlo o rozdělení projektu. V první
etapě by se vybudovala hřiště multifunkční, dětské a workaoutové, příjezdová komunikace, zpevněné plochy a provozní objekt. Realizace druhé etapy byla odložena na neurčito.

Zaměstnanci Lafarge se zapojili do
akce „Ukliďme Česko“
V rámci této akce zaměstnanci odstranili nepořádek kolem staré silnice vedoucí do Sulejovic. Obec se postarala o odvoz a likvidaci
uklizeného odpadu. Mnohokrát děkujeme za
iniciativu a aktivitu.

Výsadba zeleně
Z naplňování územní studie sídelní zeleně se podařilo zrealizovat osázení okolí parkoviště v Zámecké ulici. Kromě trvalek a keřů bylo zasazeno 5 stromů Javor babyka a 3 stromy
Javor babyka „Red Shine“.
V měsíci říjnu bude výsadba dle studie provedena v dopravních ostrůvcích v Jiráskově ulici. Na realizaci tohoto projektu se podařilo získat finanční dar od firmy Lafarge Cement,
a.s. v celkové výši 50 000 Kč.

Dále byl osázen dopravní ostrůvek v ulici Na Ladech, jehož
dominantou v budoucnu bude Platan javorolistý. Ten sice
zažil povýsadbový šok, v důsledku kterého mu uschly a opadaly všechny listy, ale nyní vypadá, že své náročné období
přečkal a na jaře se opět celý zazelená :-)
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 k 31. 08. 2020

Příjmy
Schválený rozpočet

45 712 000 Kč

Upravený rozpočet

52 273 730 Kč

Skutečné plnění (k 31.8.2020)

34 623 143 Kč

Čerpání v %

66,23

Výdaje
Schválený rozpočet

99 423 000 Kč

Upravený rozpočet

99 468 000 Kč

Skutečné čerpání (k 31.8.2020) 27 335 325 Kč
Čerpání v %

Název
Bezpečnost a veřejný pořá-

27,48

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 221 000
1 266 000
579 496
45,77

Bydlení, komunální služby a 28 795 000
územní rozvoj

28 795 000

3 944 522

13,60

Doprava
Kultura
Průmysl a stavebnictví

7 120 000
2 277 000
17 046 000

7 120 000
2 277 000
18 246 000

2 207 941
285 034
5 237 762

31,01
12,52
28,71

Sociální služby
Školství
Tělovýchova a zájmová čin-

1 539 000
8 825 000
14 572 000

1 539 000
8 825 000
13 372 000

786 963
3 432 781
1 845 077

51,13
38,90
14,01

Veřejná správa
Zdravotnictví
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem

12 926 000
10 000
5 000
5 087 000
99 423 000

12 926 000
10 000
5 000
5 087 000
99 468 000

6 377 636
10 000
0
2 628 113
27 335 325

49,34
100,00
0,00
51,66
27,48

Schválený rozpočet
43 028 000
2 683 000
1 000
0
45 712 000

Upravený rozpočet
43 028 000
3 132 000
3 000
6 110 730
52 273
5 730

Skutečné plnění (Kč)
28 760 269
2 765 213
2 580
3 095 081
34 623 143

Plnění (%)
66,84
61,88
86,00
50,65
66,23

Název
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Finanční transfery
Celkem

nách obrazy, v kuchyních bílá kamna, v
oknech různé záclony a na zemi-podlaze
linoleum. Byt čistý, úhledný, příjemný. Je
Výstavba obce
čím dál méně rodin, kde se nedbá pořád...Za dobu od r. 1948 do 1955 bylo vysta- ku.
věno 6 nových domů a 1 tak přestavěn,
JZD
že ti byla skoro novostavba. Přibylo tedy
6 popisných čísel. Mnohý by řekl, že je to Rok 1955 je dalším rokem upevňování
málo v tak mohutném rozmachu socialis- jednotného zemědělského družstva. Nemu. Nesmíme přehlédnout, že řada do- jde sice o rapidní zlepšení, jde však o pomů byla důkladně opravena, u starších zvolné, vývojové zlepšení. Členská závyměněna stará malá nevyhovující za kladna byla rozšířena o ženy ze zahrádvelká okna moderní, menší domky zvět- kářských usedlostí, které dříve pracovaly
šeny přístavbou o prádelny, koupelny i v družstvu jen námezdně. Závady o nichž
místnosti zejména u domů v Národní uli- jsme v minulých rocích psali, se zmenšoci. Zvýšila se velmi kultura bydlení. Zatím- valy a stávaly řidšími. Na jaře, v létě i na
co za první republiky bydlilo v Čížkovicích podzim již nebylo voláno o brigádnickou
200 obyvatel, dnes je jich tu ve stejném pomoc, naopak, pracovní síly se pomamnožství domků 860, a to je ještě z toho loučku samy nabízely. Všimněme si ze50 invalidů ze zámku. Zatím, co za první mědělského družstva více po stránce
republiky bydlily v domku 2 rodiny a kaž- hospodářské. Pracovní jednotka byla pládé stačila 1-2 místnosti, dnes má skoro novaná ve výši 16Kčs, polovinu, tj. 8Kčs
většina rodin po třech místnostech i více byla vyplacena na zálohách, dobíralo se
místnostech. Při návštěvách v rodinách 6,50Kčs. Nebyla to sice plná jednotka, ale
se přesvědčujeme, že většina má pěkný dobírka o závěrce zvýšila radost z práce i
nábytek, byt vymalován podle nové mó- sebevědomí zemědělců, pomohla mnohdy, v místnostech jsou koberce, po stě- de v rodině zemědělce k zakoupení

Kronika 39. díl (rok 1955)

předmětů, jako televizorů, nábytku.
Jednotné zemědělské družstvo pracovalo
na 344,08ha zemědělské půdy, z toho
319,25ha orné půdy. Členu 62, takže na 1
člena připadalo 5,55ha zemědělské půdy.
Za celý rok bylo odpracováno 27.535 pracovních jednotek, tj. průměrně 444 jednotek na 1 člena.
Na pracovní jednotky bylo mezi členy
rozděleno 413g pšenice, 207g žita, 138g
ječmene, 152g brambor, část ovoce, vojtěšky, slámy aj. (řízky).
Na dodávky i se státním nákupem dodáno: 440,65g pšenice, 180,7g žita, 481,8g
ječmene, 45g ovsa, 18g hráchu, 82,87g
řepky, 12601g cukrovky, 576,7g brambor,
74873 litrů mléka, 45000 kusů vajec,
6971kg hovězího dobytka a 17552kg vepřového dobytka.
Celkový důchod družstva za rok byl
957.011,44Kčs, z toho na pracovní jednotky bylo rozděleno 399.537,87 Kč, to je
tedy více než dvojnásobek minulého roku. Zbytek důchodu kryl výdaje družstva.
Tato data byla získána z výročního výkazu
JZD za rok 1955.

Jáklův kříž u Čížkovic

Ve farní kronice v inventáři z roku 1783 je letopočet kříže datován do
roku 1752 . Jaklův kříž byl renovovaný r. 1844, stával na staré cestě
z Čížkovic do Jenčic po levé straně. Zhotovený byl nákladem Barbory a Matěje Jaklových. Matěj Jakl byl
správcem Čížkovického panství kolem roku 1747-1749. Koncem roku 2010 ležely zbytky kříže ještě na
svém místě, ale bohužel během následujících let někdo rozlámané menší kousky odvezl.
Ke křížku je ve farní kronice podrobný zápis, kde se uvádí, že roku 1914 byla u Jaklova kříže v 18.45 hod.
přepadena 41 letá farní služebná Antonie Haumorová, která byla na návštěvě u rodičů v Kololeči.
Na podstavci jsou dva nápisy. První velmi poškozený
nápis je ve středovém pilíři pod plastikou Panny Marie
a druhý také nečitelný je v patě podstavce.
O obnovu božích muk a výrobu křížku se v červnu
postaral pan Tomáš Rotbauer. My mu za jeho iniciativu
velice děkujeme. Úpravu okolí zajistili pracovníci obce.
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Podzimní květinová výzdoba

V měsíci září oslavila významné životní jubileum paní Marie
Šedivcová z Čížkovic. K jejím
100. narozeninám jí ještě jednou přejeme hlavně pevné
zdraví a neutuchající životní
optimismus, který jí dodnes
provází.

Škola opět zahájila

Po loňském roce, kdy od března do května došlo k úplnému
uzavření a od konce května otevření jen pro dobrovolně přicházející, se opět naše škola naplnila všemi žáky, kteří naše třídy
navštěvují. I když zahájení školního roku probíhalo na dvoře
budovy školy a rodiče či jiní příbuzní nemohli až do třídy, jak bylo vždy zvykem, rozjeli jsme provoz obvyklým způsobem. Jen
paní školnice má více práce, protože je hlavně na ní, aby se pracoviště našich dětí denně dezinfikovalo, po přestávkách ošetřily
dezinfekcí kliky, madla u zábradlí a záchody, po použití pak klávesnice v počítačové učebně a každý den povrchy stolů. Zatím to
zvládá s úsměvem a je potřeba jí za to poděkovat.
I paní učitelky mají v těch „novotách“ napilno. Při příchodu dětí je
třeba mýt a desinfikovat ruce, zvýšenou hygienu je potřeba hlídat po
použití WC, před svačinou.
A teď ještě roušky! Naši žáci a naše
žákyně jsou ale „vzorňasové“. Právě
před chvílí jsem si dělal kontrolu, jak
to s rouškami vypadá. ANI JEDNO
Z DĚTÍ, které přicházely do školy, NEZAPOMNĚLO ROŠKU NASADIT. Asi rodičům způsobíme trochu problémy s tím, že nemůžeme
tolerovat podzimní rýmy a kašle, jako tomu bylo v minulých letech. To nám současná pandemie
přinesla jako mínus. Nikdo nebude totiž vědět, jakého původu rýma
a kašel jsou, proto jsme povinni dítě, které příznaky vykazuje, umístit do izolační místnosti a okamžitě kontaktovat rodiče, aby si ho
odvedli domů. Proto všechny rodiče prosím, řešte se svým dětským
lékařem i -dříve banální- drobná nachlazení.
Tak se tedy téměř po půl roce sešli všichni ve třídách a věřme, že
nepřijde nic, co by takovou přestávku způsobilo nanovo. Je sice
pravda, že se děti potkávaly venku, ale půl roku chyběla společná
pracovní a sociální interakce spolužáků. A tenhle rozměr má na vývoj dítěte pochopitelně velký vliv. Sebelepší technika, komunikační programy, mobily, tablety- to
jsou dobří pomocníci, ale nenahradí normální lidský kontakt.
Arnošt Waschta, ředitel školy
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Dokončena rekonstrukce ulic

Doplnění dopravních zrcadel
Dopravní zrcadla byla umístěna při
vjezdu do ulice Okružní. V Želechovicích byla doplněna u sjezdu do
Havlíčkovi ulice a k
místu pro přecházení u kapličky.

O rekonstrukci ulice U Parku a odbočky z Jiráskovy ulice se postarala firma
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dílo bylo provedeno za 1 975 721 Kč
s DPH. Vzniklé více náklady ve výši 101 290 Kč byly způsobené doplněním prací
nad rámec projektové dokumentace. V ulici U Parku došlo ještě k výměně sloupů a svítidel veřejného osvětlení.

Další
budou
umístěna v ulici
Na Rybníčku a
k přechodu pro
chodce Na Svobodě.

Oprava chodníku
Před domem čp. 11 v obci Želechovice byla provedena rekonstrukce chodníku. Do chodníku
bylo také doplněno odvodnění
části silnice do trativodu/vsaku.

Revitalizace hřbitova

Dopravní značení
V ulici U parku a Růžové byla umístěna dopravní značení a došlo tak ke
změně přednosti v jízdě.

Nadále pokračuje revitalizace hřbitova. V současné
době je dokončeno odstranění původních zdí při
severozápadní, jižní a jihovýchodní straně. Probíhají
výkopové práce pro založení nových zdí, které jsou
navrženy jako opěrné z železobetonu. Při odstraňování
jihovýchodní zdi byly
v konstrukci zdi nalezeny
dva
náhrobky
z předchozího hřbitova –
byly šetrně obnaženy, aby
mohli být zachovány. Na umístění náhrobků ve
zdivu jsme byli upozorněni panem Brůžou, který
se o historii našeho hřbitova dlouhodobě zajímá.
Během podzimu je naplánovaná betonáž základového pasu.
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Areál Mateřské školy

Podzemní kontejnery

V areálu MŠ byly vyměněny stožáry
veřejného osvětlení. Na těch předešlých se z důvodu jejich špatného
stavu musely dělat časté revize.

Vlivem okolností došlo k pozdnímu odevzdání projektové
dokumentace na vytvoření hnízda z podzemních kontejnerů na sídlišti. Nyní ještě čekáme na stavební povolení.
Není tedy známo, zdali se akce stihne zrealizovat ještě v
tomto roce nebo bude přesunuta na rok 2021. Odhadované náklady jsou 1 200 000 Kč bez DPH.

Zahrada MŠ byla doplněna o altán a
sklad venkovních hraček.

Veřejné osvětlení
V rámci oprav dojde
k výměně stožárů a svítidel veřejného osvětlení
v ulici Na Rybníčku, v obci
Želechovice a Na oboře.
Provedením díla byla pověřena firma ELEKTRO
služba Petr Dlouhý.

Likvidace odpadních vod Želechovice
Nadále probíhají práce pro zpracování
projektové dokumentace na likvidaci odpadních vod v obci Želechovice.

Vjezd na Sportovní
hřiště Želechovice
Byly zahájeny práce na
vybudování
sjezdu
k multifunkčnímu hřišti
v Želechovicích. Součástí
akce jsou i práce spojené
s přípravou ploch pro
výsadbu
zeleně
dle
Územní studie.

Připravované akce na rok 2021
Revitalizace mateřské školy
V rámci revitalizace dojde k zateplení obvodového pláště a nové fasády budov, opravě zastřešení teras, doplnění zpevněných ploch, opravě hromosvodů, úpravě vnitřní elektroinstalace a rekonstrukci spojovacího krčku vedoucí do jídelny.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma HOTProjekt v čele s architektem Janem Hrdličkou.

Revitalizace středu obce
Během této akce dojde k opravě komunikace kolem kostela a revitalizaci rybníku. Projektová dokumentace na komunikaci vedoucí k hasičárně je již zpracovaná firmou Stavoprojekt 91 s.r.o. zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci uličního prostoru nad kostelem byla pověřena firma B-PROJEKTY Teplice s.r.o. zahrnovat v sobě bude rekonstrukci chodníku včetně schodiště vedoucího na sídliště, rekonstrukci stávající asfaltové plochy a vytvoření nové odstavné plochy v žulové dlažbě. Projektové a inženýrské práce pro revitalizaci rybníka se ujala firma KRAJINOPROJEKT
s.r.o. V rámci stavby se plánuje vyčistit a případně vyjílovat dno rybníka, ubourat jednu ze stěn a nahradit jí přírodnějším břehem, doplnit drobný litorál (pozvolný přechod do rybníka), odstranit altán a nadezdívku nad studnou a nahradit
je kamennou studánkou, vybudovat dřevěné molo a zeleň dle Územní studie sídelní zeleně.

Bezpečná obec—E6—úpravy podél I/15
Nyní firma Dopravní projekce Filip s.r.o. aktualizuje tuto projektovou dokumentaci, aby splňovala současné normy a
požadavky. Předmětem projektu je novostavba a rekonstrukce chodníkových ploch podél silnice I/15. Součástí stavby
bude vybudování nasvětleného přechodu pro chodce. Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy podél
průtahu silnice I/15 obcí a umožnit tak chodcům plynulý pohyb v přidruženém prostoru.
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Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
Dne 4.7.2020 vyjížděla jednotka
na požár komunálního odpadu
na skládce SONO Želechovice.

Dne 18.7.2020 jednotka prováděla
čištění kanalizace v ulici Dvořákova
a Jiráskova v obci Čížkovice.

Dne 16.7. 2020 v 17:06 byl jednotce
vyhlášen požární poplach na požár
odpadu skládky SONO Želechovice.
Jednotka se vrátila zpět na základnu
ve 22:07. Opět druhý den 17.7.2020
v 7:34 vyjíždí jednotka zpět na místo,
kde prováděla hasební práce do
18:14. Jednotka se na základnu nevracela, protože zde prováděla požární
dohled do neděle 19.7.2020 do 19:00.
Celkem tedy jednotka na místě zasahovala 64 hodin.

V neděli 19.7.2020 proběhla soutěž
Tohatsu v Lukavci kde jsme se umístili
na 5. místě z 12 družstev.

V sobotu 25.7.2020 proběhl v
obci sportovní den. Pořadatel
FK Viktorie Čížkovice nás požádal o pěnu pro děti. Agregát
na pěnu byl zapůjčen od
kolegů
z HZSP Spolana
Neratovice. Děkujeme.
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Dne 11.8. 2020 se přes obec
Čížkovice a Želechovice přehnala silná průtrž přívalového
deště. Jednotka vyjížděla na
žádost KOPIS na odčerpávání
sklepů.

Dne 14.8.2020 vyjížděla jednotka na žádost obecního úřadu Čížkovice k vyčištění
tlakové kanalizace.

Dne 15.8.2020 soutěž Tohatsu
3. místo. Poté pohárová soutěž obce Lkaň 1. místo.

Dne 26.8.2020 vyjížděla jednotka
na žádost KOPIS na odstranění
spadlého stromu.

Dne 15.8.2020 vyjížděla jednotka na
likvidaci
bodavého
hmyzu do
ulice Na
Rybníčku.

Dne 22.8.2020 se jednotka zúčastnila
cvičení s názvem FUJI CUP. Jednalo
se o cvičení s psovody na vyhledávání
zavalených osob v sutinách.

I letos jsme jeli bojovat o
srdce Kamenné Dámy na
Děčínský
Sněžník.
Velice
náročný závod.

V neděli 6.9.2020 soutěž
Tohatsu v Košticích, opět na
bedně 3. místo.

David Machata
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Po letní přestávce všechna naše mužstva opět vyběhla
na fotbalové trávníky.
Mužstvo dospělých v prvních třech kolech nové sezóny
zatím nepoznalo hořkost porážky. Nejdříve získalo dva
body v domácím utkání proti Býčkovicím (3:2pp), pak
plně bodovalo v Ploskovicích (7:0) a naposledy porazilo
na domácím hřišti Velemín (5:0).
Stará garda má zatím 50% úspěšnost. Po domácí porážce se Strání/Brozany 1:4 si spravila chuť ve Velkých
Žernosekách, kde slavila vítězství 4:0.
Nově vzniklá kategorie starších žáků v prvním kole podlehla Třebenicím 0:6, ale musíme pochválit naše naděje za
bojovnost a odvahu proti věkově staršímu týmu.
Ti nejmenší, tedy starší přípravka si zastřílela v Libochovicích, když vyhráli 23:4.
Dne 25. 7. jsme pořádali Sportovní den, který proběhl v našem areálu.
Všechna naše mužstva odehrála přátelská utkání, pro děti jsme si připravili skákací hrady, soutěže o ceny, dětské vystoupení Šáši Váši a
hasičskou pěnu. Na závěr dne jsme si mohli společně opéct buřty. Za
tuto akci děkujeme našim sponzorům a partnerům za finanční nebo
materiální podporu. Ceníme si spolupráce s SDH Čížkovice, kteří nám
zajistili hasičskou pěnu a připravili táborák.

Další akcí, které jsme se jako klub zúčastnili, bylo Filmové léto v Čížkovicích, které pořádalo Obec Čížkovice. Na tuto akci jsme zajistili občerstvení po celou dobu promítání.

Starší žáci

Rozpisy utkání

Starší přípravka

Mužstvo dospělých
Stará garda
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Jan Bareš, člen výkonného výboru FK Viktorie Čížkovice z.s.

ŠKOLENÍ TRENÉRU III. TŔÍDY
Ve dnech 4.9-6.9.2020 pořádal krajský
volejbalový svaz u nás v Čížkovicích 1. část
školení trenérů volejbalu. Osm hodin výuky ve
třídě a 8 hodin teorie v hale. Kurzu se
zúčastnilo 16 uchazečů z toho tři z našeho klubu. Poděkování patří
řediteli školy za možnost zapůjčení učebny pro výuku.

PODÁVACÍ DĚLO

SOUSTŘEDĚNÍ

Z dotace MŠMT jsme pro trénink pořídili dělo Freddie,
které se používá při nácviku příjmu. Dají se simulovat
všechny druhy podání a měnit rotace s rychlostí míče.
Dále ho lze využít k přesné náhře a tím tréninku smeče. Tento certifikovaný stroj splňuje všechny bezpečnostní normy.

Ve dnech 23.8. - 28.8.2020 se v domácích
podmínkách uskutečnila předsezónní příprava.
Kondiční a herní příprava probíhala střídavě
v hale, nebo venku. Zpestřením byl trénink
s hráčkami VK Chabařovice Reginou Pánkovou
a Denisou Beerovou. Od náročných tréninků se
hráčky vyrazily odreagovat na plážový volejbal
do Litoměřic. Výborný oběd nám každý den
dovážel Lukáš Nehyba z Besedy Lovosice.
Holkám se líbilo a doufejme, že budou na novou sezónu připraveny.

NOVÁ SEZÓNA PŘED NÁMI
V letošní sezóně v krajské soutěži hrají:
- žákyně v trojkovém a čtyřkovém volejbale,
- kadetky, juniorky a ženy,

- v amatérské volejbalové lize (AVL) nastoupí družstvo mužů.
Jediné co si můžeme přát je, ať jsou soutěže řádně rozehrány
a dokončeny. K tomu potřebujeme, aby se nám vyhýbala mimořádná opatření a my byli všichni zdraví. Obci Čížkovice
děkujeme za finanční podporu a skvělé zázemí, které v hale
máme.
13

Jarda Jelínek

Ze života občanů Čížkovic a Želechovic
ve vývoji. I když už je skoro čtyřletá, tak men- dostaly a pokud momentální Covidová situatálně se pohybuje na úrovni novorozence. ce dovolí, tak říjnový finálový večer bude už
K tomu všemu bohužel ztratila polykací reflex jen „třešničkou na dortu“.
a musí být krmena hadičkou do žaludku. Pro
někoho nepředstavitelný stav k žití, pro nás
každodenní rutina.

Do celorepublikového finále soutěže
Maminka roku 2020 se díky diváckému hlasování v kategorii „Maminka
blogerka“ probojovala občanka Čížkovic Markéta Endlová se svou dcerou Madlenkou. Do říjnového finále
jim oběma držíme palce. Více se o
nich dozvíte v následujícím článku.
Před skoro pěti lety jsem se dozvěděla, že
jsem těhotná. To jsme ještě tenkrát
s manželem bydleli v Praze a moc jsme se
těšili na nového člena naší rodiny. Jak mi
postupně rostlo bříško, rozmýšleli jsme, kde
bychom se chtěli usadit a vychovávat děti.
Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí
v Praze se v té době pohybovaly vysoko, rozhodli jsme se přestěhovat do Lovosic, kde
jsem vyrůstala a kde žijí moji rodiče.
Pak se narodila Madlenka a nám se otočil
svět vzhůru nohama. Od prvních momentů
musela Madlenka bojovat o svůj život a to si
vybralo svou daň. Madlenka má velmi poškozený mozek. Trpí epilepsií, na kterou nezabírají léky, a tak jsme odsouzeni na věčný boj
s epileptickými záchvaty, které Madle brání

Když jsme se po pár měsících oklepali
z prvotního šoku a určili si priority našeho
života, začali jsme řešit praktické věci. Mezi
těmi nejdůležitějšími byla bytová situace.
Bydleli jsme totiž ve 4. patře panelového
bytu bez výtahu a to se velmi rychle ukázalo
jako nevhodné bydlení pro hendikepovaného
člověka. Začali jsme tedy intenzivně hledat
bezbariérové bydlení. V té době se
na Lovosicku a okolí objevil jediný jednopodlažní dům a to právě zde v Čížkovicích. Na
první pohled splňoval naše nároky. Široké
chodby (pro budoucí vozíček), bezbariérový
přístup do koupelny a dostatek pokojů. A tak
jsme se rozhodli, že se sem nastěhujeme.
Zde jsem si také založila i svůj Youtube kanál
Mydusche (čti Majduše), kde pomocí videí
sdílíme náš život s postiženým dítětem. Náš
kanál si brzy našel své sledovatele, a tak se
stalo, že mě a Madlenku jedna paní nominovala do soutěže Maminka roku, který již třetím rokem pořádá časopis Maminka. Divácké
kolo v kategorii bloggerka jsme vyhrály a díky
tomu jsme se dostaly do finále, kde odborná
porota určí, na jakém místě se umístíme. Nás
ale u srdce těší už jen to, že jsme se do finále

KOLMO KOLEM KOMÍNA
V sobotu 29. srpna se v Třebenicích uskutečnil již
8. ročník cyklistického závodu Kolmo kolem
komína. Závodilo se ve dvou kategorií, a to
Hobby a Elite. Po polních, lesních i asfaltových
cestách museli účastnící kategorie Elite zdolat
přibližně 24 km. Pro cysklisty z kategorie Hobby
byla připravena trať o délce 12 km.
Právě kategorii Hobby vyhrál s časem 00:43:14,6
občan Čížkovic, Karel Hrabica. Ve stejné kategorii
se pak na 6 místě umístil Milan Svojše z klubu
Cyklokroužek Příčná.
Oběma závodníkům
gratulujeme.

k

úspěchu
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velice

Čížkovice jako obec jsme předtím neznali, i
tak jsme moc rádi, že zde můžeme bydlet.
Oceňujeme jak je obec udržovaná a že je zde
klid. Nejvíce nám k srdci přirostl místní park,
kde s Madlenkou pravidelně trávíme volné
chvíle, protože ona miluje přírodu a hlavně
stromy. Místní dětské hřiště jistě zase velmi
brzy ocení naše druhá dcera Dorotka, která
brzy oslaví první rok.
Markéta Endlová

Soutěž živnostník roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším
podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří
zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou
republiku.
Do krajského finále postupuje celkem 10 živnostník z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota složená ze zástupců partnerů, vyhlašovatele, státní
správy a podporovatelů projektu. Do celorepublikového finále pak postupuje 14 vítězů krajských kol.
Mezi 10 finalistů v Ústeckým kraji se probojovala i občanka Čížkovic, paní Lucie Harrerová, která v obci provozuje rodinný kadeřnický Salon Harrer´s.
„Veliké poděkování patří nejenom rodině, která mne v mém podnikání podporuje, klientům a klientkám, kteří mi pomáhají růst, ale i porotě, která v této soutěži každoročně oceňuje vášeň k řemeslu, vybudování něčeho z ničeho a sociální zodpovědnost, kterou ti úspěšní vrací
společnosti
svůj
úspěch v podobě
pomáhání potřebným. Jsem moc ráda, že i já mohu být svojí
troškou i tímto oceněním inspirací třeba současným studentům kadeřnických škol v regionu, že tady u nás v Ústeckém
kraji lze toto naše krásné řemeslo provozovat velice úspěšně, třeba i na vesnici, jako se to daří naší rodině už krásných
15 let. Jsme rádi, že jsme se před dvaceti lety usadili právě v
Čížkovicích. Žije se nám tady mezi vámi dobře a jak je vidět,
podnikat se tu dá úspěšně také. Letos se mi se soutěžními
úspěchy vyučila dcera Elisabeth, tak máme zdatnou posilu
pro plánování dalších inovací i rozvoje služeb k upevnění
naší pozice mezi nejlepšími certifikovanými značkovými kadeřnickými salony pracujících s L´Oréalem v ČR. Dá to sice
opravdu velkou práci, ale jsme příkladem, že ta dřina za to stojí a úspěch je možný, protože za kvalitní službou a dobrým servisem si zákazníci cestu najdou a rádi přijedou i z větších vzdáleností.“
Obec Čížkovice paní Harrerové k jejímu úspěchu moc gratuluje a děkuje za možnost sdílení jejího úspěchu.

Zakázková výroba nábytku v Čížkovicích
Rádi bychom Vám představili naší firmu Foorniture, která se zabývá
zakázkovou výrobou nábytku ze dřeva, kovu a pryskyřice. K výrobě využíváme výhradně české materiály a dodavatele: krušnohorské dřevo, železo z ostravských oceláren a pardubickou pryskyřici.
Jsme součástí všech kroků výroby a dokážeme uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka. Celý proces od vytvoření návrhu a výrobní dokumentace až
po opracování dřeva, svařování a kovoobrábění děláme sami.
S jakýmikoliv dotazy náš neváhejte kontaktovat na www.foorniture.cz,
gajdos.tomas@foorniture.cz nebo na telefonním čísle +420 605 228 156.
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Myslivecký spolek Čížkovice—Úpohlavy
Náš myslivecký spolek byl požádán OV ČMMJ Litoměřice o
umožnění pořádání Podzimních zkoušek loveckých psů v naší
honitbě. Jsme jedna z mála honiteb s poměrně dobrým zazvěřením jak pernatou tak srstnatou zvěří, což je hlavní podmínkou pro úspěšné provedení zkoušek. V honitbě, kde pes
nenarazí na zvěř,
nebo jen zřídka,
není možné ho ani
ohodnotit.
Na sobotu 3. 10.
jsme vše připravili a
zkoušky
umožnili
provést. Přihlášeno
bylo 9 psů z toho 5
ohařů a 4 ostatní.
Sraz byl ráno v 8
hodin v restauraci
Na sídlišti, kde bylo po celý den i stravování, velmi dobře a
chutně připravené. Zahájení i ukončení s vyhlášením výsledků
jsme provedli v prostoru před kostelem. Zkoušky zahájil pan
Karfík, předseda našeho spolku, přivítáním
přítomných a pak předal slovo hlavnímu
rozhodčímu panu Šnobrovi, který informoval
o průběhu a celé organizaci zkoušek včetně
postupu jednotlivých
disciplín. Dále posuzovali rozhodčí pánové
Kacl, Pražák, Plaček a Švec. Na fotografii je to skupina stojící

zády ke kostelu. Zkouška obsahuje tyto disciplíny: Společný
hon, přinášení teplé zvěře, dohledávka zvěře, vlečka se zvěří,
klid po výstřelu, klid před
zvěří, vystavování, postupování, poslušnost vodění na řemenu, individuální hledání, přinášení
kachny z hluboké vody.
Hodnotí se známkami od
4 k 0.
Nejlepší známka je 4.
Pokud pes dostane z něčeho 0 (kromě přinášení
kachny z vody), ze zkoušek vypadne a zkoušku neudělal.
Při závěrečném hodnocení, které provedl vrchní rozhodčí,
ocenil přípravu a připravenost zúčastněných psů a dobrou
práci
organizátorů
zkoušek a poděkoval
také dvěma trubačům, kteří na zkouškách zatroubili. Nejlépe si vedl krátkosrstý
ohař vedený panem
Zahálkou, který obdržel nejvyšší počet známek. Všichni psi uspěli a za vůdce psů poděkovala rozhodčím za jejich posuzování a za dobrou práci
organizátorů jedna účastnice zkoušek.
Roman Brůna

Události z Domova Na Svobodě
Vodní den

Rozloučení s létem

Oslava narozenin a svátků

Zaměstnanci DNS pro své klienty
uspořádali Vodní den. Chytaly se
rybičky, pouštěly se lodě a řádilo se
v záplavě bublin.

O zábavu
se postaralo Docela
velké
divadlo
Litvínov,
dětem
nechyběly
hry, ochutnávky ani
vynikající
zmrzlina.
Obrovské
poděkování patří zaměstnancům domova za to, že
dětem připravili krásný den bohatý na
zážitky.

V září proběhla
velkolepá oslava
narozenin
a
svátků
našich
dětí.
Všichni
hosté i oslavenci
si moc pochutnali na dortu a dalších dobrotách. Děti samozřejmě
dostaly dárečky a k oslavám si
pozvaly i své kamarády. O zábavu
se celé odpoledne staral rozchechtaný šašek.
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Události z Domova důchodců Čížkovice
Tradiční pouť v Domově důchodců Čížkovice
Ve středu 24. června 2020 se konala v Domově důchodců Čížkovice Tradiční pouť. Na základě vládních opatření se uskutečnila
pouť pouze pro uživatele domova, bohužel bez každoročně pozvaných hostů a rodinných příslušníků. Pro uživatele bylo připraveno venkovní posezení s pohoštěním a celodenním programem. Krásně sehrané scénky na písničky z klasických českých

pohádek nenechaly nikoho z přihlížejících klidným. Kdo neznal slova, písničku si pobrukoval. Uživatelům se zahrané scénky
svým vtipem, humorem a zajímavými kostýmy moc líbily a zaměstnanci za svou scénkou sklidili veliký aplaus. Dopolední zpestření v podobě výroby zvířátek a jiných zajímavých tvarů pomocí tvarovacích balónků, vykouzlilo mnoha uživatelům úsměvy na
tvářích. Dalším překvapením bylo bublinkování. Vznikaly jak bublinky malé, tak i bubliny nevídaných tvarů a obřích velikostí.

Při odpoledním programu se na nádvoří domova tančilo, zpívalo a křepčilo do tónů hudby. Kolem třetí hodiny začalo zlehka
pršet, ale i tak si uživatelé venkovní posezení za kapek deště užili, jelikož byla podávána zmrzlina a z dálky voněl vzduch přípravou opékaných buřtů na grilu. Uživatelé se bavili, poslechli si písničky, zazpívali si, zatančili a pochutnali si na výtečném občerstvení, buřtech a pouťových koláčcích, které upekly paní kuchařky. Všem zúčastněným i sponzorům děkujeme, že v této nelehké době pomohli seniorům zpříjemnit den.

Bc. Michaela Hrnčířová
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Ohlédnutí za létem v Domově důchodců Čížkovice
Letní dny tohoto roku uplynuly jako voda. I přes toto zjištění si senioři Domova
důchodců Čížkovice letošní léto, i přes
nastalá omezení a opatření, náramně
užili.
V měsíci červenci
proběhly tři společné oslavy narozenin a svátků. Za
pěkného
počasí
se všichni sešli na
nádvoří domova,
kde se popřálo
oslavencům, rozkrojil se dort servírovaný s kávou a jako dezert byl podáván
šunkový chlebíček. Všichni uživatelé si na
občerstvení pochutnali, diskutovalo se na
různá témata a za doprovodu reprodukované hudby se tančilo a zpívalo.
Měsíc srpen byl ještě o něco aktivnější.
Nejenže proběhly další dvě společné
oslavy narozenin, ale 5. a 19. 8. 2020 se
uskutečnilo, i krom jiné, velmi oblíbené
pečení lívanců a bramboráků. Veškeré
srpnové akce se taktéž konaly v zahradě
domova a setkaly se s velikým ohlasem.

Všichni totiž lívance i bramboráky zbožňují a pokaždé jsou přijaty s velkým očekáváním a nadšením. Vůně těchto dvou
výtečných jídel se za doprovodu písní,
hlaholu a popěvků linula po celé zahradě.
Všichni zúčastnění uživatelé byli z těchto
akcí nadšeni. Bylo krásné sledovat, jak
jim tato jídla evokovala vzpomínky na
dřívější léta. Ať už z pozice dítěte, či již
v roli rodičů.
Krásné, slunečné letní dny přešly i
do měsíci září. A jak se již stalo tradicí,
každoročně začátkem měsíce září, probíhá akce Rozloučení s létem. Ve středu 2.
9. 2020 se uživatelé domova sešli za doprovodu hudby v zahradě domova, pochutnali si na
odpoledním občerstvení
v podobě
zákusku a kávy a
poté se opékali
buřty podávané
s chlebem, hořčicí, křenem a
pivem.
Vůně
pečených buřtů
nenechala nikoho klidným. V zahradě zavládla bujará
debata na vzpomínky z mládí, kdy se

v ohništi dělaly pečené brambory či jablka, vyprávěly se při ohýnku různé příběhy
a lidé si užívali
klidných, příjemných a
společně
trávených
večerů.
Jelikož byly
veliké ohlasy ze srpnového pečení lívanců
a bramboráků, a počasí během měsíce
září přálo, uspořádaly se tyto dvě akce
pro veliký úspěch znovu. Pečení palačinek proběhlo ve středu 16. 9. 2020. O
týden později 24. 9. 2020 proběhlo smažení bramboráků. Do přípravy těsta se
uživatelé opět zapojili s velkou chutí a
vervou. Práce jim šla od ruky a o to chutnější
poté
palačinky
servírované
s marmeládou, i bramboráky podávané
s chlazeným pivem, byly. Jelikož jsou tyto
dva pokrmy u všech uživatelů domova
velmi oblíbené, nezapomnělo se ani na ty
seniory, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohli venkovní akce zúčastnit. Hotové
palačinky, lívance i bramboráky jim byly
doneseny na pokoj, takže si vskutku každý přišel na své. Odměnou vám jsou poté
rozzářené úsměvy na tvářích všech.
Bc. Michaela Hrnčířová

18

