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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok nás překvapil něčím, co jsme ještě neprožili-pandemií, která zachvá(la celý svět a se kterou odborníci z celého
světa bojují s vyčerpáním všech sil. Pandemií, o které nikdo na začátku nic nevěděl a se kterou se celá společnost snaží za
pochodu vypořádat. I když nejsou všichni z nás stejného názoru, jak to udělat, přesto si myslím, že chceme směřovat
k jednomu cíli, kterým je tuto hrozbu porazit. Ať už jsme příznivci nebo odpůrci vládních a hygienických opatření, věřím, že
jedno máme společné- nechceme tuto nemoc prožít ani přivodit nikomu z našeho okolí, zvláště ne svým blízkým. Proto používejme zdravého rozumu a chovejme se tak, jak nám radí odborníci.
Minulý rok ovšem v běžném životě neznamenal jen kovidovou pandemii. Všichni jsme žili obyčejné všední životy a ty nám jako ostatně každý rok- přinášely rados( i boles(. Věřím, že to radostné převládalo a že budete mít na co vzpomínat.
Co si přát do nového roku? No především zdraví a pohodu v rodině i v širším okolí svých blízkých. Všem Vám přeji mnoho
osobních i pracovních úspěchů, co nejlepší rodinné i sousedské vztahy a hlavně pocit osobní spokojenos(. Dětem přeji, aby
se co nejdříve mohly už pravidelně setkávat v lavicích a nebyly odkázány na počítačové monitory.
Arnošt Waschta
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Adventní výzdoba v obci
Trochu netradičně a v chos byla dne 27.11.2020 rozsvícena vánoční výzdoba
v obci.
Do přípravy výzdoby se tentokrát nezapojili pouze pracovníci obce. Překrásné
ozdoby na vánoční stromeček vyrobily dě a paní učitelky z naší Základní a mateřské školy. Se zavěšením dekorů na stožáry lamp veřejného osvětlení vypomohli
členové SDHČížkovice. Všem velice děkujeme a moc se těšíme na další spolupráci.
I přesto, že se letošní adventní čas musel obejít bez všech společenských a
kulturních akcí, pevně věříme, že Vám podvečerní procházka obcí udělala radost a
navodila Vám tu pravou vánoční náladu.
Andrea Skružná
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Podzim v MŠ
Ve druhé polovině října jsme vyhlásili soutěž pro děti a rodiče
všech tříd mateřské školy. Do 10. ročníku této soutěže jsme
vybrali téma „Podzimní dekorace“.
Sešla se nám spousta výrobků ze dřeva, větévek, kůry, mechu,
listů, šišek a jiných podzimních materiálů. Dekoracemi jsme
vyzdobili třídy mateřské školy i venkovní prostory.
Všechny zúčastněné děti si odnesly domů odměny v podobě
sladkostí a upomínkových předmětů.
Tímto projektem podporujeme nejen spolupráci dětí a rodičů,
ale také spolupráci školy a rodiny.
Za kolektiv MŠ Borovičková Blanka.

Vánoční ozdoby ve škole
I když nám dobu předvánoční narušilo více než měsíční uzavření školy z důvodů pandemie, určitě se to neprojevilo na radostném
dětském očekávání těchto nejkrásnějších svátků v roce.
Pro děti tak bylo úžasné, když dostaly "zodpovědný" úkol- vytvořit
na polystyrénovém základu ozdoby na obecní vánoční stromek, který letos stál u rybníka spolu s betlémem. Objevily se za pomoci paní
učitelek i rodičů nejrůznější dekorace- od jednoduchých po složité,
každý kluk i děvče však
pracovali tak, aby odevzdali co nejkrásnější
výtvor a pomohli tak
stromek uprostřed obce
co nejlépe zkrášlit.
V očekávání Vánoc se
pochopitelně přišly první
a druhá třída na ty své
ozdoby podívat, zjistit, zda jsou dobře vidět a zda zdobí. Jedni se vyfotili u stromku,
druzí u nové obecní dekorace- slaměného betlému.
Dnes je již po Vánocích a do lavic zasedly zase jen tyto dvě třídy. Doufejme, že je co
nejdříve doplní i starší spolužáci a spolužákyně z třetí, čtvrté a páté třídy. Věřme, že
se už brzy dostane život do normálu a v celé škole budou znít hlasy všech žáků a žákyň. Vždyť to je to, co do ní patří.
Těší se na to většina žáků a těší se na to učitelé.
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A. Waschta, ředitel školy

Výsadba zeleně v obci

Jiráskova ulice

V loňském roce jsme z rozpočtu obce upotřebili přes 1 500 (s. Kč
na výsadbu stromů, keřů, založení trvalkových záhonů a úpravu
terénu v jejich okolí. Vylepšení vzhledu obce je pouze vrcholek
ledovce. Smysluplnějších důvodů pro výsadbu je mnohem více.
Stromy mají nedocenitelný vliv na dobré klima, zlepšují kvalitu
vzduchu, zachycují prach , snižují hluk, ochlazují své okolí, osázená
půda mnohem lépe vsakuje vodu při vydatných deš< atd. Moc
děkujeme za Vaše pozi(vní ohlasy na výsadbu, která se uskutečnila v roce 2020.Vynakládat ﬁnanční prostředky do veřejné zeleně
považujeme za jednu z nejdůležitějších inves(c do budoucnos(,
proto v tom budeme pokračovat i v roce letošním.

V čás( Jiráskovy ulice vedoucí Na Svobodu bylo do dopravních ostrůvků
dosazeno nové stromořadí z celkem
12 kusů okrasných hrušní. Tento druh
byl vybrán s ohledem na venkovský
charakter a jeho odolnos( vůči sněhu, znečištění i zasolení. Namísto
trávníku byly jako podsadba zvoleny
smíšené trvalkové záhony. Z poptávkového řízení vzešla jako
vítězná ﬁrma JPL, která výsadbu zrealizovala za 292(s Kč s DPH. Na tuto akci jsme
navíc získali ﬁnanční dar ve výši 50 000
Kč od Lafarge Cement, a.s.

Andrea Skružná

Okolí obecního úřadu

Alej za panelovými domy

Za autobusovou zastávkou
byly vysázeny 3 ambroně
západní konkrétně kul(var
Gum Ball.
Dorůstají
výšky 2-3
m a jejich
koruna je
kulovitá bez nutnos( tvarování. V dopravních
ostrůvcích a v okolí úřední desky pak vznikly trvalkové záhony. O opravu vandaly poškozenou zastávku se postaral Vilém Streit.

Po dohodě s majitelkami sousedního pozemku vznikla za panelovými domy 264, 265, 266 nová alej ze 17 stromů, která vymezuje
hranici s vedlejším zemědělským pozemkem a zároveň místo bude ozeleňovat. Pro
výsadbu byl vybrán javor babyka Elsrijk.
Tento javor je pravidelně rostoucí strom
s uzavřenou hustě větvenou korunou široce
věnčitého tvaru. V okolí stromů pak došlo
k úpravě terénu a založení trávníku. Dokumentaci pro výsadbu a její projednání se
správci zpracovala ﬁrma Gabriel. Realizace
vyšla na 236(s Kč s DPH.

Změny v okolí hřiště v Želechovicích
Na základě územní studie sídelní zeleně byly v okolí pergoly v Želechovicích založeny dva
trvalkové záhony. K odizolování sportovního hřiště od přilehlé komunikace bude v budoucnu sloužit 6 nově vysazených okrasných hrušní. O vše se postarala ﬁrma JPL.
K průtahům došlo při realizaci zpevněného vjezdu do areálu. Bohužel nám
plány zkřížilo zjištění, že stávající vjezd
není vjezdem oﬁciálně povoleným.
Jeho zlegalizování znamenalo časovou
prodlevu, ale díky výborné spolupráci
Odboru dopravy MěÚ Lovosice, SÚS a
Dopravní policie, byly nakonec všechny práce dokončeny ještě v loňském
roce. O realizaci se postaral Aleš
Kozel.
V letošním roce bude ještě dokončena výsadba keřů v okolí vjezdu, před hřištěm a podél
budovy statku.
Hřiště je pro všechny občany přístupné zdarma. Otevřeno by dle provozního řádu mělo být
opět od 1. dubna. Pokud epidemiologická situace a počasí dovolí, může Rada obce zahájit
sportovní sezonu dříve. Zamluvit hodiny lze výhradně prostřednictvím rezervačního systému sportoviště. Více informací naleznete na www.cizkovice.cz
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Andrea Skružná

V prosinci oslavila významné životní
jubileum paní Vilma Čejková.

Spad z Lafarge Cement a.s.
Loňský rok nám kromě opatření souvisejících s onemocněním covid zpestřil i spad z provozu Lafarge
Cement a.s. , který mnozí z nás zaznamenali nejen na
laku svých automobilů. Dle provedeného rozboru se
jednalo o slínek.

My jí její věk vůbec nevěříme :-) a
ještě jednou jí do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho
lásky a ať se jí úsměv z tváře nikdy
nevytrácí.

Pozi(vem ale je, že vedení cementárny se k problema(ce postavilo čelem, svojí chybu uznalo a s obcí
na řešení problému spolupracovalo. Ve svém provozu provedli kontrolu a údržbu na zařízeních, která by
mohla uvolňovat do ovzduší tuhé znečišťující látky.
Přijali řadu dalších opatření, aby co možná nejvíce
zabránili dalším úletům např. zvýšili frekvenci úklidů
v areálu, kropení cest a volných ploch z 1x měsíčně až
na 4x týdně.
Krom jiného jsme po vedení cementárny požadovali, aby občanům alespoň zajis(li ruční my< znečištěných automobilů. Po dohodě jsme
vouchery na my< mezi Vás i distribuovali a připomínáme, že je možné je uplatnit pouze do konce ledna 2021.
O spolupráci jsme požádali i Českou inspekci životního prostředí. Ta provedla kontrolu v provozu cementárny z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší na hlavních zařízení. V době kontroly nebyl zjištěný žádný únik. Zaměřili se i na povětrnostní situaci ve dnech,
kdy byl spad zaznamenán. Dle hodnot ČHMÚ bylo v těch dnech sucho a poměrně silný nárazový vítr (9,3 a 12,8 m/s). Pravděpodobně tedy
došlo k úniku spadu z areálu cementárny z venkovních prostor určených pro dočasné skladování slínku. Kontrolou nebylo zjištěno porušení
právních předpisů. Inspekce, stejně jako Obec, vyzvala provozovatele k nalezení vhodnějšího řešení pro skladování slínku na volných
plochách. Při svých pravidelných kontrolách, které v cementárně provádí, se bude touto problema(kou nadále zabývat a častěji jí
prověřovat.
Andrea Skružná

Kronika 40. díl (rok 1956)
Začátek roku
Začátek roku 1956 byl poznačen „mrtvou
sezónou“. Protože byl místním národním
výborem uzavřen Carův hos(nec pro zchátralý stav, nebyly konány v první polovině roku
žádné zábavy ani kulturní podniky.

Kultura
Filmová představení, která se před<m až do
konce ledna 1956 po dva roky konala v národní škole, byla zákrokem okresního školního inspektorátu přerušena a tak nastala již
výše zmíněná „mrtvá sezona“. Jako kulturní
prostředek v první polole< konala svou službu místní lidová knihovna a pak televise místního národního výboru, která byla četně
navštěvována, byla v provozu denně a umístěna byla v budově místního národního výboru č.p. 143.

Mezinárodní den žen
Proto také oslava Mezinárodního dne žen se
tentokrát konala v místnos( Jednotného
zemědělského družstva, kterou k tomu cíli
ženy zvlášť připravily a vyzdobily. Třebaže
místnost byla malá, nadšení k oslavě bylo
velké a program uspokojil přítomné ženy i
ostatní občany. Výstupy, tanečky a zpěvy

předvedla školní mládež a zdařilejšími zpěvy
dvoj i trojhlasými se uvedl Československý
svaz mládeže pod řízením učitelky národní
školy Jaroslavy Turkové. Bylo to jejich prvé a
škoda že v Čížkovicích toho roku poslední
velmi zdařilé vystoupení, protože nadaná Jar.
Turková byla na svou žádost přeložena na
Hradecko. Oslava byla zdařilá. Přítomné ženy
byly podarovány milými dárky.

Mezinárodní den dě1
Mezinárodní den dě< byl oslaven tradičním
„dětským dnem“ v neděli dne 8. června. Dárky pro dě( připravilo Sdružení rodičů a výbor
žen a program obstaral Československý svaz
mládeže s ROH cementárnou sehráním divadelní pohádky pro dě( zdarma. Slavnost musela se pro deš(vé počasí kona( v sále u Carů
a následkem toho místní národní výbor nejen
povolil představení u Carů, ale usnesl se částečně učini( sál schopným provozu, aby podobné podniky mohly být pořádány.

Změna zaměstnance
Na jaře toho roku dal výpověď zaměstnanec místního národního výboru Václav
Novák, který byl ve službě často
„mokrým“ a na jeho místo nastoupil
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místní důchodce Josef Nezbeda. Tento
zaměstnanec má za úkol dbá( o úklid
obce.

Počasí
Rok 1956 byl v sérii mokrých let jedním z
nejvíce deš(vých. Na jaře bylo jen tolik dní
pěkných, které nutně stačily k zpracování
zemědělské půdy a k zase<. Od Medarda
podle předpovědi „Medardova kápě čtyřicet
dní kape“ pršelo téměř ustavičně i v době žní
až do 10. srpna. Pak se počasí trochu ustálilo,
takže sklizeň byla úspěšně dokončena. Sušší
počasí nastalo teprve v pozdním podzimu,
ale i tu byly občasné deště. Zima byla suchá
málo sněživá. Zde, na úpa< Středohoří, pamatuji od r. jen dvě zimy, které poskytly dětem dos( sněhu, aby užily sání a lyží. Zde
bývá většinou zima s krátkým obdobím sněhu a mrazy na sucho. Snad z toho důvodu
vymrzá dos( ozimná pšenice. Některá léta je
zima blá(vá. Zde v Čížkovicích zdá se, že se
lépe snáší vlhký a mokrý rok než suchý. Dokladem toho je dobrá úroda v těchto několika deš(vých -rocích, napro( tomu v letech
1947-1949 byla úroda slabší, obilí nevyrostlo
do takové výše a dalo méně zrna….

INFORMACE KE SVOZU ODPADU
TŘÍDĚNÍ ODPADU
PLASTY (žluté pytle, žluté kontejnery)
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.)
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), PVC, podlahové kry(ny
apod.

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

SKLO (zelené kontejnery)
Co sem patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

BIOODPAD (hnědé popelnice)
Co sem patří: rostlinný odpad ze zahrady (lis<, tráva, plevel, větve), neznečištěná zemina, kuchyňský bioodpad rostlinného původu
(zbytky ovoce, zeleniny, slupky)
Prosím, nevhazujte: živočišné zbytky, maso, kos(, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov)

OSTATNÍ SLOŽKY ODPADU (kovy, objemný odpad, stavební a demoliční odpad, nepoužitelná léčiva, použitý texHl, 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 1mto občany, aby v případě zaplněného kontejneru neodkládali své odpadky vedle
kontejneru, ale využili dalších možnos< v obci, a to buď sběrného dvora nebo svozu modrých a žlutých pytlů (v případě tříděného odpadu).
Zakázáno je také odkládání objemného dopadu 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 lichý pátek a provádí ho pracovní skupina obce.
Pytle je nutné umís(t před dům nebo na sběrné místo (ul. Smetanova, Boženy Němcové a Zámecká) nejpozději do 6:00 ráno!

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. texHl, sklo, dřevo, mršiny zvířat…) budeme nuceni přistoupit k zavedení prevenHvních opatření, např. označování pytlů.
Pytle je možné si ZDARMA vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách (pondělí 8:00 – 13:00 a středa 12:00 – 17:00) na obecním úřadě.

I V LETOŠNÍM ROCE ROZHODLO ZASTUPITELSTVO OBCE O NULOVÉM POPLATKU ZA SVOZ ODPADU. NÁLEPKY NA
POPELNICE NA 1. A 2. POLOLETÍ 2021 JSOU VYDÁVÁNY V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN V KANCELÁŘI V. SVOJŠOVÉ.
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Vladimíra Svojšová

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Poplatek ze psů pro rok 2021 je splatný do 30. 6. 2021 a uhradit je ho možné osobně POUZE v úředních hodinách (pondělí 8:00 – 13:00 a
středa 12:00 – 17:00) na obecním úřadě v kanceláři V. Svojšové nebo převodem na účet č. 4629471/0100 (do poznámky uveďte „poplatek
ze psa“ a své jméno). Poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců, který má trvalý pobyt v obci.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
za prvního psa

za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele

100 Kč

150 Kč

550 Kč

800 Kč

200 Kč

300 Kč

a) ze psa v rodinném domě, u rodinného domu nebo na
zahradě
b) ze psa v ostatních případech
c) ze psa, jehož držitelem je poplatník, u kterého zákon
stanoví nižší hranice nejvyšších sazeb

Upozorňujeme majitele také na povinnost psa v případě jeho úhynu nebo odstěhování odhlásit, a to v zákonné lhůtě 15 dnů.
Celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů naleznete na webových stránkách obce h^p://
www.cizkovice.cz/uredni-deska/.
Připomínáme také Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na vybraném veřejném prostranství
(taktéž k nalezení na webových stránkách obce).
Ta vymezuje veřejné prostranství, na kterém musí být pes veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u
nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. Tímto prostranstvím je v naší obci zámecký park u domu s pečovatelskou
službou. Volné pobíhání psů je zde tedy zakázáno, nikoliv povoleno!
Další místa, kde je volný pohyb psů zakázán vymezují různé zákony, např. zákon o silničním provozu.
Žádáme majitele psů, aby po svých psech uklízeli. K tomuto účelu jsou po celé obci nainstalovány stojánky se sáčky, které jsou pracovníky
obce průběžně doplňovány. Upozorňujeme také na skutečnost, že znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění
je přestupkem, za který lze uložit pokutu ve výši až 20.000 Kč.
Vladimíra Svojšová

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
(schválen ZO dne 14. 12. 2020- usnesení č. 203/IX/2020)
Příjmy

42 389 000,00 Kč

Výdaje

69 892 000,00 Kč

Zůstatky na účtech

126 473 166,76Kč

Rozdíl ročních příjmů a výdajů

- 27 503 000,00Kč

Zůstatek na účtech po doplnění rozpočtu

98 970 166,76Kč

Rozpočet je sestaven jako deﬁcitní. Rozdíl mezi výdaji a příjmy kalendářního roku 2021 bude vyrovnán z uspořených prostředků obce.

Jana Svitáková

Válečný hrob
Na místním hřbitově v Čížkovicích došlo
koncem roku k opravě válečného hrobu
z První světové války.
Dle námi získaných informacích, je zde
pohřben Alexej
Ljočkovský, který se ve
věku 22 let oběsil v Želechovicích.
Obnovu hrobu ﬁnancovalo Velvyslanectví
Ruské federace v České republice a provedla ji společnost Investpoint s. r. o.
z Českých Budějovic.
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velké kolo, kde jsou v dostatečných odstupech od sebe střelci,
honci a psovodi. Když je kruh uzavřený,
tak myslivecký hospodář jedenkrát zatroubí. To znamená, že se začne postupovat směrem ke středu kruhu a začne se
lovit. Pokud se kruh natolik zmenší, že by
bylo nebezpečné pro( sobě střílet, zatroubí hospodář dvakrát a střílí se jen ven
z kruhu a mohou se do kruhu pus(t psi,
kteří přináší střelenou zvěř. Vždycky se
dbá na to, aby se všechna zvěř v kruhu
nevystřílela. Někteří zajíci proběhnou
mezi myslivci už při zatahování leče a tak
se zachrání. Když hospodář třikrát zatroubí, znamená to konec leče a už se nesmí
střílet.
Po každé leči se provádí výlož, což je položení ulovené zvěře
na
pravý
bok v řadě.
Po skončení
honu
se
veškerá
zvěř sveze
na výřad a
je provedeno slavnostní ukončení honu. Tento hon
byl složitější o to, že v Třebenicích byla
zjištěna tularemie u zajíce. Je to bakteriální onemocnění, které přenášejí hlavně
hlodavci a je nebezpečné v tom, že je
přenosné i na člověka. Z nařízení veterinární správy je naše honitba v ochran-

Myslivecký spolek Čížkovice—Úpohlavy
V tomto zimním období je hlavní staros<
myslivců péče o zvěř. Ta spočívá v pravidelném přikrmování a dohlížení na klid v
honitbě. Největším problémem je neukázněné venčení některých majitelů psů,
kteří je nechají volně pobíhat v polích a
<m stresují vyrušenou zvěř. Chápeme, že
v tomhle složitém čase nákazy a s <m
souvisejících omezeních je těžké vymyslet
nějakou činnost související s pohybem na
čerstvém vzduchu, přesto Vás pejskaře
prosíme o ohleduplnost ve vztahu k volně
žijící zvěři.
Další činnos< myslivců je pořádání honů
na drobnou zvěř. To jest na bažanty a
zajíce. V minulém čísle jsem se zmínil o
poměrně dobře zazvěřené honitbě,
která nám umožňuje tyto hony také
pořádat. V očích některých lidí jsme
jen „bouchalové“, co zastřelí vše, co
vyle< nebo vyběhne. Tak to ale není.
Všechno má svůj řád a pravidla. Lovit
můžeme jen naplánovaný počet zvěře, což je zjednodušeně řečeno roční
přírůstek. Letošní hony můžeme konat také jen za zvýšených hygienických opatřeních. Ráno ani odpoledne se
nescházíme
v hospodě, ale rovnou někde, kde začne
první leč. Samozřejmos< jsou rozestupy a
roušky. V sobotu 12. 12. jsme měli hlavní
hon, kde se v podmoklině lovili zajíci. Loví
se kruhovou lečí, kdy se v podstatě utvoří

ném pásmu, kdy veškerá manipulace se
zvěří musí probíhat v ochranných rukavicích. Ulovená zvěř nesmí být dále distribuována, může být dána jen účastníkům
honu s písemným poučením o zacházení
a konzumací jen tepelnou úpravou nad
70 stupňů. V této souvislosH chci upozornit každého, kdo by našel v přírodě mrtvého zajíce, aby se ho nedotýkal a nebral si ho domů. Sdělte to myslivcům,
nebo na Obecním úřadě, kteří nás budou
informovat, a my padlého zajíce odstraníme.
Zahájení leče provedl předseda pan
Kar_k a myslivecký hospodář pan Husák,
který seznámil
přítomné s <m,
co se bude lovit
a kde. Zvěř se
musí převážet
jen ve visu, a
proto
máme
upravený přívěsný vozík za
auto.
Ulovili
jsme 44 zajíců
20 bažantů kohoutů.
Na závěr by chtěli myslivci popřát všem
občanům Čížkovic a Želechovic hodně
zdraví a štěs< v Novém roce a také s přáním myslivos( zdar.
Roman Brůna

Ježíšova stopa
Osobnost Ježíše Krista a jeho učení ovlivňují lidské dějiny již po dvě (sícile<. Nemůžeme
se proto divit, že o Pánu Ježíši a jeho učednicích vznikaly různé příběhy, které se předávaly po stale< nejen vyprávěním. Ježíš v nich nejčastěji vystupoval se svým učedníkem
Petrem, se kterým chodili po světě a zkoumali, jestli jsou lidé již dobří a moudřejší.
Na památku pozemského putování našeho Spasitele nacházíme v Čechách na některých
místech „Boží kameny“ nesoucí stopu jeho přítomnos(. Stopy podobné tlapkám nebo
nohám připisuje lidová víra často těm zvířatům, na nichž jeli Kristus nebo Marie. Takových kamenů je v Čechách roztroušeno na sta, ale jsou známy jen obyvatelům nedalekých vísek.
Nad Čížkovicemi na Ladech, na staré cestě, která vedla kolem židovského hřbitova do
Rados(c leží kámen, kterému se dodnes říká Ježíšova stopa.
Kámen je sice obyčejný, zvláštní na něm je právě onen o(sk. Je jedno, jestli bosou nohu do stopy vloží dospělý člověk nebo malé dítě. Noha
vždy do o(sku přesně zapadne. Podle vyprávění pana JUDr. Pavla Jelínka se do té stopy prý vejde jenom noha toho, kdo není ob<žen příliš
mnoha hříchy. Jako kluk to také zkoušel a může potvrdit, že do prohlubně se vejde noha snad každého.
V kameni nalezneme nášlap pravou nohou, o(sk levé nohy je celý, a nalezneme i o(sk hole. Vše vychází na krok dospělého spěchajícího člověka.
V minulos( se jistě k onomu místu dělávalo procesí, o čemž svědčí dnes již povalený podstavec, s kdysi li(novým křížem. Křížek stál na parcelním čísle 143/17 a vlastnické právo pozemku má Obec Čížkovice, Podstavec byl povalen na zem někdy v 60. letech 20. stole< tehdejší
mládeži z Čížkovic. Dnes čás( podstavce leží ledabyle pohozené právě kolem Ježíšovy stopy.
Nad Ježíšovou stopou stávalo stavení, u kterého byla hluboká studna. Pod statkem u Jenyštovic pole podle vyprávění pana Pavla Kimmera se
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dříve pásávali krávy.

Kolem kamene rostly také čtyři lípy. Dodnes se zachovaly pouze dvě. Z Ježíšovy stopy vyvěrá
silná energie, která již zmíněné lípy rozráží na strany a podíváme-li se po toku energie, spatříme před sebou bájnou horu Říp, z které podle pověs( létával ohnivý drak na Lemberk.
Za povšimnu< stojí také to, že se tomuto kameni vyhnula těžba vápence, která dos( dras(ckým způsobem měnila vzhled a energii krajiny a pokračovala dále až za ním.
Je škoda, že dnes je toto místo zapomenuto a lidé se o něm dozvídají už jen z vyprávění svých
prarodičů.
Myslím si, že tento kámen je raritou už jen svou existencí. Považte, který kraj se může pyšnit
<m, že má snad ve své blízkos( Ježíšovu stopu.
Vrá<m se ještě k pomístnímu jménu Na Ladech. Už samotné jméno Na Ladech, poukazuje na
starý způsob hospodaření. V raném období feudalismu převládala úhorová a v lesních oblastech žďárová soustava polního hospodaření. Pozemek se oséval po několik let stále stejnou
kulturou, až pokud se půda nevyčerpala. Pak teprve se přecházelo na jiný pozemek.
Od 9. do 12. stole< se v Evropě začala rozšiřovat soustava trojpolní, která se u nás udržela až
do 19. stole<. Žádný hospodář ve vsi si nemohl počínat libovolně. Pole byla rozdělena na tři
hony. Jednoho honu se střídavě používalo pro ozimy, druhého pro jařiny a tře< zůstával ležet
ladem. Na polích ležící ladem nebo také úhorem, (jednalo se vždy o všechna pole v jednom
směru vesnice) se to(ž pásával dobytek, a to společně z celé vsi, aby neškodil osetým polím.
Mar(n Ladislav Brůža
Pan Mar(n Ladislav Brůža je také autorem článku „Jáklův kříž“, který byl zveřejněn v minulém čísle. Děkujeme za spolupráci.

Sdílení léčí duši, říká vítězka kategorie Maminka bloger- Manžel zase rád jezdí na kole a běhá. Všichni doma milujeme
cestování, nabíjí nás, když můžeme změnit prostředí a
ka Markéta Endlová
„vypadnout“ z běžné rutiny.
Markéta Endlová (33), autorka videoblogu Mydusche, je maminkou
dvou dcer, Madlenky a Dorotky. Ta starší se narodila s těžkým pos(žením mozku, trpí mozkovou obrnou. Ve svých příspěvcích ukazuje
každodenní staros( i rados( života s nemocným dítětem. Chce, aby
lidé viděli, že se zase tolik od „normálních“ rodin neliší.

Mohu se zeptat, pomohl vám nějak stát při péči o nemocnou dcerku?

Nějaké formy sociální podpory pro rodiny se zdravotně handicapovanými dětmi existují. Žádali jsme o příspěvek na péči,
což je jakási finanční náhrada. Je také možnost žádat o určité
Co vám soutěž Maminka roku dala, odnášíte si nějakou novou zku- zdravotní pomůcky. Většina rodičů to ale řeší přes různé dobročinné nadace nebo svépomocí.
šenost?
Myslím, že obrovským přínosem, inspirací a obohacující zkušenos<
pro mě bylo setkání s ostatními maminkami. Bylo milé je poznat a
popovídat si s nimi, často jsem měla pocit, že mi mluví z duše, že
jsme naladěné na společné vlně. Panovalo mezi námi velké souznění, probraly jsme své zážitky i problémy. Sdílení to(ž podle mě hodně pomáhá, uzdravuje a léčí duši. A pokud jde o můj blog, když mi
vítězství v soutěži přinese nějaké možnos( spolupráce a určité zviditelnění, bude to pěkný bonus, ale určitě ne priorita.

Co byste za sebe vzkázala ostatním maminkám se zdravotně postiženým dítětem? Kde berete sílu, jak dokáže člověk
nepřestat věřit v lepší zítřky?
Žádnou obecnou radu nemám, mě nejvíc pomáhá rodina. To,
že spolu všichni držíme, podporujeme se, sdílíme své starosti.
A naši přátelé. Pro těžké chvíle vždycky platí, že sdílená bolest
je poloviční.

Videoblog jste založila v souvislosH s péčí o dcerku s mozkovou
obrnou, máte zpětnou vazbu od maminek, které vás sledují a řeší
podobné problémy?
Ano, mám. Poměrně překvapující pro mě bylo, že maminky, které
řeší podobné trable s nemocným či pos(ženým dítětem, tvoří spíše
menší část sledovatelek. Hodně se ozývají a píšou spíše ženy, které
samy trpí mozkovou obrnou, i „normální“ mámy a ženy, kterým to
pomáhá například ve chvílích, kdy se cí< vyčerpané a v koncích a
potřebují „nakopnout“. Řeknou si pak to(ž, že může být určitě i hůře, a své problémy vidí v trochu jiném světle.
Jak si čistíte hlavu a při čem si odpočinete od každodenního intenzivního „zápřahu“?
My Markétě k jejímu vítězství velice gratulujeme a přejeme
Oba s manželem myslíme na to, že je potřeba mít čas a pro- nadále hodně elánu při plnění rodičovských i pracovních
stor sami pro sebe, pro psychohygienu je to nutné. Mám ráda povinností.
jógu, cvičím s lektorkou, nyní máme video lekce přes Zoom.
Maminka.cz
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Dokončena výstavba výtlakové kanalizace

Dopravní zrcadla a veřejné
osvětlení
Nově bylo umístěno dopravní zrcadlo v
zatáčce v ulici Na Rybníčku.
Zrcadlo pro pěší
bylo nainstalováno k přechodu
pro

chodce

na

silnici I/15, tak
aby bylo vidět na
dopravu směr od
Třebenic.

Toto

řešení bezpečnos( v této lokalitě je pouze provizorní.
Dopravní projekce Filip již dokončuje
projekt, který počítá s vybudováním

V ulici U Cementáry a v Benešově ulici byla dokončena výstavba kanalizace.
Stavba byla zahájena dne 9.1.2020 a dokončena byla kolaudací dne 30.11.2020.
V rámci projektu byla zhotovena celkem tři díla. První je čerpací stanice odpadních vod. Druhá je gravitační kanalizace o celkové délce 220,1 m, která odvádí
splaškové odpadní vody z těchto ulic do čerpací stanice. Posledním dílem je
výtlaková kanalizace v délce 874,39 m, která odvádí odpadní vody z čerpací
stanice do kanalizačního systému obce a na následné čištění na čis(čce odpadních vod. Do doby realizace tohoto projektu byly odpadní vody z této lokality
čištěny na čis(čce odpadních vod ve vlastnictví Lafarge Cement, a.s. Ta vyzvala
obec k řešení této problema(ky, protože již
neměla zájem bezplatné čištění odpadních
vod provádět. Vybudování kanalizace bylo
pro lokalitu nezbytné. Zhotovitelem projektu byla ﬁrma MAJJ-KUPEC s.r.o. Celková
cena díla nepřekročila vysoutěženou částku
7 539 746,35 Kč včetně DPH. Na akci jsme
získali dotaci z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje ve výši 4 900 830 Kč, která
představuje 65% celkových výdajů.

světelného signalizačního zařízení pro
vozidla a pro chodce, které bude ovlá-

Revitalizace hřbitova

dáno tlačítky pro chodce osazenými na
stožáru. Teď už si jen držme pěs(, aby
ins(tuce, které se
k projektu musí
vyjádřit, k tomuto
řešení nic nenamítaly, a vše se s(hlo
realizovat ještě v

materiálu, ze kterého má být vyhotovena samotná zeď. Projekt navrhoval klasické
ztracené bednění. Rada nakonec dospěla k názoru zaměnit bednění za š<pané tvarovky. Vzhledem k tomu, že tato výměna přinesla i navýšení rozpočtu, musela být
ještě odsouhlasena zastupitelstvem obce. To nakonec rozhodnu< potvrdilo, a tak se
mohly práce na revitalizaci hřbitova opět rozjet naplno.
Byla provedena zálivka prvních 5( řad š<paných tvarovek opěrné stěny

letošním roce.
Stožáry a sví(dla
veřejného
osvětlení

Práce na revitalizaci hřbitova byly mírně pozdrženy rozhodnu<m rady obce o záměně

byly

kompletně vyměněny v ulici Na
Rybníčku a v Želechovicích.

(stěna

k

„meruňkárně“).

V současné době je provedena příprava dalších 5(
řad na betonáž, kde je provedeno

armování

stěny.

Byly zahájeny práce na zadní stěně, kde jsou osazeny
první řady zdi a provázán
roh.
Dále přijde na řadu postupné zasypávání prostoru za stěnou zdi, tak aby mohly práce

Připravované akce

dále postupovat bez použi< lešení. Dle klima(ckých vlivů bude zahájena demolice

V současné době probíhá revize projektu
na opravu Smetanovy ulice. Po jejím odsouhlasení bude vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele. Zároveň proběhne i výběr
dodavatele na realizaci podzemních kontejnerů u panelových domů. Stavební
povolení jsme získali na konci loňského
roku.

zbylé čás( původní zdi směrem do ulice. Tomu bude předcházet odborné rozebrání
náhrobků, které jsou o tuto část zdi opřeny (náhrobky budou po dokončení zdi opětovně odborně sestaveny do původní podoby). Nadále se bude pracovat na nové
obvodové zdi na jihovýchodní straně (stěna směrem k panu Němečkovi). Postup prací v této době záleží především na klima(ckých vlivech.
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Mateřská škola

Rekonstrukce šaten ve sportovní hale
Závěrem loňského roku se dočkaly rekonstrukce dvě menší šatny
ve sportovní hale. Vyměněny byly
obklady, dlažba a dveře včetně
zárubní. Zhotovitelem byl pan
Karel Kerl.

Během letních měsíců projde celkovou revitalizací budova mateřské školy. Budova bude zateplena a dostane novou fasádu. Sklobetonové
zdivo bude odstraněno a nahradí ho plné zdivo
s okenními otvory. Dojde k výměně vnitřní
elektroinstalace a úpravy se dočká i část vnitřních povrchů.

Zbývající dvě šatny jsou také ve
špatném technickém stavu, protože od svého vybudování v 90. letech
procházely jen drobnou údržbou. I ty se dočkají v tomto roce rekonstrukce. Krom výše uvedených prací se v obou šatnách vybudují nová WC, která v současné době nejsou ani v jedné z nich.
S ohledem na všechna dosavadní omezující opatření rozhodla Rada obce
o prodloužení platnos( zakoupených permanentek v roce 2020 na celý
rok 2021.

Výběrové řízení vyhrála ﬁrma HARTEX CZ s.r.o.
s cenou 2 890 782,98 Kč s DPH. Na akci jsme v
prosinci 2020 podali žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje ve výši 2 312 625 Kč.

Obecní automobil

Stará cesta do Sulejovic
Pracovníci obce odstranili černou skládku, která

se opakovaně tvořila na začátku staré cesty do
Sulejovic. Oblast také vyčis(li od křoví a náletů.
V letošním roce dojde ještě k opravě kamenných patníků, které cestu lemují. Pevně věříme,
že toto místo již nebude lákat k odložení odpadu a
těmto lidem připomínáme, že za založení černé
skládky hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Po 11 letech jsme se rozloučili s obecním automobilem Škoda Fabie. Krom
kosme(ckých defektů byla i ve velmi špatném technickém stavu, který zapříčiňoval vzrůstající náklady na její neustálé opravy. Tento služební automobil
slouží zejména k výkonu veřejného opatrovnictví, které Obec v loňském roce
vykonávala u 18 opatrovanců, kteří nežijí pouze v Čížkovicích, ale např. i v Křešicích, Skalici, Háji u Duchcova nebo Vejprtech. Vyřizování jejich záležitos< na
úřadech, soudech nebo u lékařů vyžaduje mnohdy vyjet i za hranice kraje. Protože cestu často absolvují i samotní opatrovanci, bylo nezbytně nutné zajis(t,
aby automobil byl v dobrém technickém stavu a dalo se na něj spolehnout. Na
výkon veřejného opatrovnictví dostává Obec příspěvek ze státního rozpočtu 29
000 Kč na jednoho opatrovance za rok. Tuto funkci vykonává v obci místostarostka. Rada obce doporučila zastupitelstvu tuto částku vyčlenit z rozpočtu na
zakoupení nového automobilu. Zastupitelstvo tuto myšlenku podpořilo a byla
pořízena Škoda Scala za celkovou cenu 435(s. Kč. Škoda Fabie byla dána na
pro(účet za 30(s. Kč.
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Andrea Skružná

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů a SDH
Dne 10.9.2020 byl jednotce
vyhlášen požární poplach na
požár pásového dopravníku
ve
společnos(
Lafarge
Cement. Jednalo se o tak(cké cvičení.

V sobotu 12.9.2020
proběhlo ﬁnále soutěže Tohatsu v Ús<
nad Labem. Celkově
z celé série soutěží
jsme skončili na 4.
místě. Příš< rok musíme zabrat, abychom byli na bedně.

V sobotu 3.10.2020 jsme se účastnili prvního ročníku soutěže Hazmburský hasič, který pořádalo
SDH Klapý. V kategorii muži bylo celkem přihlášených 36 soutěžících. My jsme se umís(li následovně: Jindřích Machata 6. místo, Fran(šek Klvač
10. místo, David Machata 13. místo, Vít Laube
21. místo.

I někteří naši členové se zapojili do
pomoci vyčerpanému zdravotnickému
personálu
na
onkologickém
oddělení
v Krajské nemocnici v Ús<
nad Labem.

V neděli 4.10.2020
jsme se účastnili TFA
v Hrobcích. Jindřich
Machata 2. místo.
David Machata 3. místo. Matěj Machata 4.
místo.

Dne 15.10.2020 byl jednotce vyhlášen požární
poplach na zahoření komunálního odpadu na
skládce SONO. Jedná se o 5. výjezd během 8 dnů.

Dne 31.10. a 7.11.2020
na žádost ředitele ZŠ a
MŠ jednotka provedla
instalaci ozonizéru ve
školce a poté odvětrání
celého prostoru.
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Na žádost OÚ Čížkovice jsme provedli instalaci
vánočních ozdob na veřejné osvětlení, opravu
vánoční výzdoby u úřadu a výškové práce na
střeše úřadu.

Sportovní ples, na který jsme se dlouhodobě
připravovali, bohužel pouhé dva dny před
konáním jsme byli nuceni zábavu zrušit. Nebylo nám to lhostejné a rozhodli jsme se
uspořádat Sportovní den, který se konal na
konci července. Každá věková kategorie odehrála přátelské utkání, pro dě( jsme si připravili různé soutěže, kde si mohly vysoutěžit
sladkou odměnu. V odpoledním programu
byly připravené skákací hrady a vystoupení
pro dě(. Tento den byl zakončen hasičskou
Rok 2020 byl i pro náš klub dost ovlivněný
pěnou a táborákem, kde si návštěvníci mohli
koronavirem. Na začátku roku nic nenasvědopéct buřta.
čovalo tomu, co se v naší zemi bude dít.
Družstvo dospělých na konci ledna absolvo- Před zahájením sezony 2020/21 jsme se rozvalo kondiční soustředění u Máchova jezera, hodli vyměnit staré kovové fotbalové brány
kde se připravovalo na druhou část sezony. za nové proﬁ hliníkové. S touto akcí nám poJejí start byl nakonec odložen, poté úplně mohl 50% podílem jeden z našich sponzorů.
zrušen a celá soutěž byla anulováma.
Na konci srpna odstartovala jarní část sezony,
Tuto dlouhou pauzu, kdy jsme nemohli ani ale ta trvala pouhých 8 zápasů a byla opět
trénovat, jsme využili k výstavbě nových lavi- (za<m) přerušena. Z posledních informací,
ček pro diváky. Před kabinami se navýšil po- které k nám dorazily, by se mělo pokračovat
na konci února 2021.
čet k sezení o více než 50 míst.
V první
řadě
bychom
chtěli
popřát
občanům Čížkovic šťastný vstup do nového roku
2021. Věříme, že letošní bude mnohem lepší
než ten loňský.

Vládní opatření se v květnu začala rozvolňovat a okresní fotbalový svaz uspořádal náhradu za zrušenou sezonu. Rozběhl se netradiční
turnaj, nazvaný Pohár OFS, který jsme v naší
oblas( nakonec vyhráli.
V březnu loňského roku jsme měli pořádat

Na konci roku se nám podařilo získat ﬁnanční
prostředky od ﬁrmy Gambrinus, která vypsala grant 1,6mil pro 40 týmů. Nás tým získal
požadovaných 40(s, které využijeme na
rekonstrukci a vybudování laviček v našem
areálu.
V novém roce máme spoustu plánů, pokud
nám to situace dovolí. Na konci ledna by mělo „A“ mužstvo na 3denní soustředění.
O
letních prázdninách plánujeme soustředění i
pro naší mládež. Nyní projednáváme, jestli
odjede do nějakého sportovního střediska a
nebo
jestli
soustředění
neuděláme
v domácím prostředí, spojené s programem a
stanováním na hřiš(.
Další novinkou je dohoda s obecním úřadem.
Veškerou údržbu hřiště si bude moci zajišťovat a spravovat samostatně náš klub. S touto
dohodou máme přislíbenou rekonstrukci
bývalého skladu antuky.

V tomto roce bychom chtěli již plánovat program na den, kdy klub v roce 2022 oslaví 90
V roce 2020 se nám podařilo sehnat několik let od založení. Na závěr bychom chtěli podězajímavých sponzorů a partnerů, kteří podpo- kovat všem za podporu a věříme, že nás budete podporovat i nadále. Těšíme se na Vás,
rují čížkovický fotbal. Děkujeme a ceníme si
při jakékoli příležitos( na hřiš(.
jejich podpory i v této těžké době. Nyní jsme
blízko k podepsání dohody s novým sponzorem, který se rozhodl podpořit naši mládež.
Jan Bareš

Připomínáme, že během Filmového léta v Čížkovicích se podařilo
přispět na Konto bariéry částkou 7 641 Kč. A předesíláme, že i
v letošním roce Kinematograf navš<ví naší obec :-)

13

Událos( z Domova Na Svobodě
Vánoční čas je hlavně pro dě( časem kouzel a překvapení, na které se téměř každý těší.
I přes náročnou Covidovou situaci zpestřenou různými mimořádnými opatřeními, které se
nevyhnuly ani nám, se pracovníci Domova Na Svobodě v Čížkovicích snažili udržet tradiční akce, které byly bohužel nedostupné veřejnos(. Na prožitky našich dě< to však nemělo žádný vliv. Slavnostně jsme tedy rozsví(li začátkem prosince vánoční strom a navš<vil nás i Mikuláš s čerty a dvěma anděly.
Rozdávali se hlavně sladkos(, které byli v některých balíčcích
obohacené o brambory nebo dokonce i o uhlí. Tradiční 2. vánoční zastavení v polovině prosince navš<vila zvířátka z Betlému s Marií a Josefem. Nechybělo pohoštění v podobě sladkého pečení a vonícího punče, vánoční prodej výrobků ani vánoční diskotéka, kterou si všichni užili.
Celý prosinec na facebooku probíhala akce "Dopis pro mého
Ježíška", kdy dobrovolníci plnili přání našich dě<. Dárky se
nakonec všechny rozdělily, a tak i u nás o Vánoce zářily oči
Jana Kuglerová
našich dě< štěs<m, rados< a nadšením.

Událos( z Domova důchodců Čížkovice
Předání dárečků od Ježíškových vnoučat
Na podzim opět odstartoval celorepublikový projekt Ježíškova
vnoučata. Přání a zážitky se plnily i seniorům z Domova důchodců Čížkovice, za což velmi děkujeme. A co si někteří senioři z domova přáli?
Paní Růženka velmi ráda maluje. Tuto
její zálibu podpořila, a přání splnila,
paní Barbora Balcarová, která ji darovala omalovánky, mandaly a kreslící
potřeby.
Paní Jaroslava byla
obdarována
nádhernou terapeu(ckou panenkou od paní Karolíny.
Pan Jan miluje hudbu, obzvláště lidové
písně a dechovky. Zná snad ke všem písním texty. Od paní Pavlíny Vytřasové obdržel, jako dárek, hudební DVD obsahující dechovky a hudbu
naplněnou tóny harmoniky.

Paní Vladislava si přála setkání s herci z jejího oblíbeného seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
Toto přání bylo splněno hned
dvakrát. Jednou přímo od pracovníků Českého rozhlasu 2 prostřednictvím pana Miloše Parolka a podruhé od pana Antonína
Pastora. Setkání bylo za<m pouze přes aplikaci Skype z důvodu
„koronavirových opatření“. Osobní setkání bude následovat. I
přesto byla paní Vladislava nadšená a již se nemůže dočkat, až
se s herci seznámí osobně.
Panu Josefovi se také splní přání „Setkání se svými bývalými
spolupracovníky“. Toto přání mu splní paní Václava Pelikánová.
Všem dárcům jménem uživatelů velmi děkujeme, a zároveň i
všem Ježíškovým vnoučatům, že se do tohoto projektu zapojují a rozdávají tak štěs1 a radost. Je krásné sledovat nadšení,
a i doje1, při předávání věnovaných dárečků. Všem přejme
mnoho zdraví do nového roku 2021.
Kolektiv zaměstnanců Domova důchodců Čížkovice

Uživatele domova potěšily dárky od dětí ze ZŠ A. Baráka Lovosic
Ve středu 17. prosince 2020 byla uživatelům Domova důchodců Čížkovice předána vánoční přání. Vlastnoručně vyrobená vánoční přání ve tvaru anděla vyrobily dě( ze třídy 2. A
ZŠ Antonína Baráka Lovosice. Touto cestou velmi děkujeme dětem a pedagogům ZŠ Antonína Baráka Lovosice za dárečky pro naše uživatele. Velmi si ceníme vlastnoruční práce a
osobně vepsané básničky. Bylo znát, že si dě( daly záležet a výroba přáníček je bavila.
Našim uživatelům se přáníčka moc líbila a na jejich tvářích vykouzlila úsměv a pocit velké
rados(.
Dárečků si vážíme a přejeme dětem i pedagogům mnoho štěs< a zdraví v novém roce
2021.
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Bc. Michaela Hrnčířová

Událos( z Domova důchodců Čížkovice
V Domově důchodců Čížkovice potěšily uživatele
noční dárky a domácí cukroví

vá- za doprovodu hudby. Ale i tak uži-

Každý rok jsou pro nás vánoční svátky dobou, kdy se setkáváme s rodinou a přáteli, obdarováváme se milými dárky a vzájemně si
přejeme mnoho zdraví a pohodových chvil i do nastávajícího nového
roku. Tento rok 2020 byl pro nás
všechny „jiný“ a těžko si na nastalou
situaci zvykáme a přizpůsobujeme
se jí. A tudíž, pokud si v tomto roce
přejeme
hodně
zdraví,
v duchu k tomu přistupujeme již jinak, a nebereme to už jako pouhá
slova, ale opravdu v to věříme. I přes
nepřízeň osudu jsme se rozhodli, že i
letošní vánoční svátky se budeme
snažit si zpříjemnit, potěšit se maličkostmi a prožít je pokojně.
V pátek 18. 12. 2020 proběhlo v Domově důchodců Čížkovice
každoroční předávání vánočních dárečků. Bohužel, jak bylo již
tradicí, nebylo možné uspořádat společné slavnostní posezení

vatelé domova zažili krásnou předvánoční atmosféru. Pro uživatele
bylo na pokojích připraveno pohoštění v podobě domácího cukroví
(linecké, vanilkové rohlíčky, perníčky, …), které připravily kuchařky
domova, kdy se na zdobení perníčků podíleli i ostatní zaměstnanci.
Domovem se linula vůně vánočního
pečiva, perníčků, vánočního čaje,
kávy a všichni si předvánoční atmosféru užili. Poté byly, za doprovodu hudby plné vánočních melodií, na pokojích
rozdávány vánoční balíčky. Touto
cestou moc děkujeme naší pracovnici
paní Haně Kosové, která svojí hrou na
úžasný hudební nástroj, klarinet,
vykouzlila mnoho úsměvů rados(, i
pár slziček doje<.
Všichni uživatelé si tento den moc užili
a těší se na nadcházející štědrovečerní
večeři, kdy je podáván bramborový salát, ryba, klobása a řízek.
Bc. Michaela Hrnčířová

Oslava Silvestra
Rok utekl jako voda a událo se mnoho změn. Lidé očekávají příchod nového roku 2021 a doufají, že s novým rokem se obrá< životy mnoha lidí k lepšímu.
Tradičně příchod nového roku slaví i uživatelé Domova
důchodců Čížkovice. V letošní roce tomu bylo ve středu
30. prosince 2020. Někteří senioři domova se sešli na kulturní místnos( v prvním patře, jiní, ze zdravotních důvodů,
oslavili Silvestr na svém pokoji. Za doprovodu hudby bylo
podáváno občerstvení formou vánočního cukroví, šunkových chlebíčků, slaného pečiva a dobré kávy, která dokreslovala
příjemnou a pohodovou atmosféru oslavy. Na novoroční přípitek uživatelé volili šampaňské, a (, kteří bublinky nevyhledávají,
dali s chu< přednost vaječnému likéru. Zábava byla v plném proudu, přálo se hodně zdraví, které je pro všechny v následujícím
roce to nejcennější, ale také pohodu a klidné, spokojené dny. Všichni uživatelé si tento den užili a bylo krásné vidět spokojené
a usměvavé tváře.
Touto cestou zároveň přejeme do nového roku 2021
všem uživatelům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům, i všem lidem dobré vůle rok 2021 plný pohody,
spokojenosH, splněných přání, a především mnoho
zdraví! Jelikož pokud jsme zdraví, to ostatní již přijde
samo!
Bc. Michaela Hrnčířová
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Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje

Výsledky Ústecký kraj

Ve dnech 2.-3.10.2020 se konaly Volby do zastupitelstva krajů. V
Ústeckém kraji se volilo celkem 55 zastupitelů. Novým hejtmanem Ústeckého kraje byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva
zvolen Jan Schiller z ANO. Hlasovalo pro něj celkem 35 zastupitelů. Vystřídá tak Oldřicha Bubeníčka, který tuto funkci zastával
osm let. ANO volby v Ústeckém kraji vyhrálo. Na koalici se dohodlo s druhou ODS a Spojenci pro kraj. Koalice bude mít 29 hlasů.
Zároveň se volili i členové Rady. Mezi 11 radními bude pět z ANO,
čtyři z ODS a dva za Spojence pro kraj. Koalice se dohodla na
třech náměstcích. Prvním náměstkem hejtmana se stala Lubomíra Mejstříková za ANO. Náměstkem za ODS byl zvolen Jiří Kulhánek. Oba shodně dostali podporu 29 hlasů. Tře<m náměstkem
zastupitelé zvolili Jiřího Řeháka ze Spojenců pro kraj, pro něj hlasovalo 35 zastupitelů.
Výsledky voleb

Volební účast

platných hlasů

29,99 %

99,12 %

číslo

název

50

ANO 2011

33

30,91

Občanská demokratická strana

8

14,55

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

7

12,73

19

Česká pirátská strana

6

10,91

16

Svoboda a přímá demokracie
(SPD)

5

9,09

63

Komunistická strana Čech a
Moravy

4

7,27

77

Spojenci pro kraj

4

7,27

42

LEPŠÍ SEVER

4

7,27

55

100

Celkem
Výsledky Čížkovice

Platné hlasy

název

celkem

3

Koalice DSSS, ČiKR

1

0,29

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

10

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

16

Svoboda a př. demokracie
(SPD)

18

Výsledky Čížkovice

v%

název
42

Koalice UFO, ProMOST

2,95

45

Česká str.sociálně demokrat.

38

11,24

50

ANO 2011

21

6,21

63

Národní demokracie

0

0,00

19

Česká pirátská strana

34

10,05

23

VIZE - národní socialisté

0

0,00

28

VOK - Volba pro kraj

1

0,29

33

Občanská demokra(cká strana

26

7,69

41

Severočeši.cz

9

2,66

Nebuďme tolerantní
k lidem, kteří nám
„zdobí“ naše okolí.
Pokud někoho uvidíte,
nebojte se jeho činnost zdokumentovat a
obráHt se na pracovníky obce.

-

16

v%

17

7

Čížkovice

Počet
mandátů

Platné hlasy
celkem

v%

8

2,36

14

4,14

124

36,68

Komunistická str.Čech a Moravy

17

5,02

70

Trikolóra hnutí občanů

11

3,25

71

Svobodní

9

2,66

75

ZaRegion

6

1,77

77

JsmePRO,LES,SNKED,Zelení,TOP09

9

2,66

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0,00

-

-

-

