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Původně jsme chtěli část tohoto čísla věnovat těm, kteří nám
správu obce „zpestřují“ výtržnostmi, ničením nebo rovnou
zcizením věcí v majetku obce. Ale nakonec jsme si řekli, že
první polovina roku 2021 nás všechny potrápila dost sama o
sobě a my nechceme směrem k Vám šířit další vlny negace,
takže se zaměříme výhradně na věci radostné a pozi1vní :-)
První ukázku vydařené akce máte hned na této straně.
O překrásnou podzimní výzdobu okolí rybníka se postaraly dě1
z naší Základní školy. My jim moc děkujeme a už nyní se
těšíme na další spolupráci při zvelebování obce.
Mějte všichni krásný podzim.
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Andrea Skružná

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední srpnová neděla patřila dětem a jejich loučení s prázdninami. Po velice deš1vém týdnu, který akci předcházel,
se nad námi nebe slitovalo a připravilo nám 4 hodiny parádního počasí. Nakonec jsme byli všichni rádi, že po dvoudenním rozmýšlení jsme nepodlehli panice a akci uspořádali v plánovaném termínu.
Tradiční disciplíny, které se každoročně těší velké oblibě, si pro dě1 připravili naši dobrovolní hasiči a myslivci. Obě
disciplíny testovaly jejich přesnost při zásahu cíle. U hasičů se proudem vody shazoval terč, s myslivci si dě1 vyzkoušely
střelbu ze vzduchovky. S dopravní výchovou zábavnou formou se do akce
zapojil i náš obecní policista, kterého přišel podpořit městský policista z Třebenic. Státní policie pak pro dě1 připravila ukázku zásahové výstroje. Tradiční
disciplíny jsme pak zaměnili za gymnas1ckou, fotbalovou, koordinační a
atle1ckou dráhu, které prověřily sportovní dovednos1 našich dě>. Nutno říci,
že si všechny za své předvedené výkony odměny zasloužily. Nafukovací atrakce
tentokrát obstarala společnost BogiHrady. Dě1 se vyřádily na obří klouzačce,
prozkoumaly Spongebobův svět, překonávaly nástrahy palmového světa a vyzkoušely si zahrát fotbal v nafukovacích bublinách.
Děkujeme všem, kteří se do organizace této akce zapojili. Dě1 si určitě odpoledAndrea Skružná
ne užily a své účas1 na akci nelitovaly.
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Filmové léto v Čížkovicích
Při svých toulkách po českých luzích a hájích zamířil Kinematograf bratří
Čadíků se svým Filmovým létem opět do Čížkovic. Pro diváky si připravili projekci snímků 3Bobule a Štěs> je krásná věc. Pohádku Princezna
zakletá v čase a ﬁlm Bábovky doobjednala obec. Počasí celému
Filmovému létu přálo a všechny večery se těšily velkému zájmu diváků.
Mnohokrát děkujeme FK Viktorii Čížkovice, za zajištění občerstvení
v průběhu celé akce. Doufáme, že i v příš>m roce bude moci u nás akce
opět proběhnout. Jak již z loňského roku dobře víte, na akci je vybíráno
dobrovolné vstupné. To je v plné výši předáváno Kontu Bariéry. Jedná se
o nejdéle existující veřejnou sbírku v České
republice. Již od roku 1992 pomáhá nejen
lidem se zdravotním pos1žením, ale i
organizacím, které o ně pečují. Jejím cílem
je vracet tyto osoby zpět do života. Pomoc,
kterou poskytuje, je velice rozmanitá.
Přispívá na rehabilitační a kompenzační
pomůcky, přestavby automobilů, bezbariérové úpravy, ale také na vzdělávání a pracovní uplatnění osob se zdravotním
pos1žením. Díky ﬁlmovému létu jsme na tuto její bohulibou činnost přispěli částkou
8004 Kč. Děkujeme.

Andrea Skružná

ZÁSOBNÍK REFLEXNÍCH PRVKŮ
Obec Čížkovice se zapojila do projektu Sdružení místních samospráv ČR, které nám zdarma poskytlo 2 kusy zásobníků reﬂexních
prvků. Cílem projektu je zvýšit viditelnost chodců a cyklistů a >m
pádem i zajis1t bezpečnější jízdu řidičů
všech vozidel.
Venkovní zásobníky k volnému odběru
reﬂexních samolepících terčíků jsou
nainstalovány u nádraží a na začátku
ulice Růžová. Reﬂexní terčíky slouží
k zajištění ochrany osob při pohybu po
neosvětlených komunikacích, pokud jejich oblečení nesplňuje požadavky na
označení chodců reﬂexními prvky mimo
osvětlené čás1 obce.
První várka samolepek byla v okamžiku
rozebrána bohužel nejen k výše uvedeným důvodům. Pevně věříme, že šlo
pouze o prvotní dětskou zvídavost a
další samolepky nebudou „zkrášlovat“
mobiliář obce, ale budou opravdu sloužit
ke zvýšení bezpečnos1 v naší obci.
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Andrea Skružná

Dě; v Želechovicích vyráběly podzimní ježky
První říjnový pátek se sešli dě1
a dospěláci pod pergolou na
hřiš1 v Želechovicích ke společné výrobě podzimních ježečků.
Společně jsme strávili příjemné
podzimní odpoledne s malým
občerstvením, o které se
postaraly maminky. Každé z dě> si odnášelo domů jednoho ježečka a ještě jsme vyrobili tři ježky na výzdobu v obci.
Akce probíhala za pohodové atmosféry, všem přítomným se zde líbilo a proto jsme se dohodli, že ve výzdobě obce
budeme pokračovat. Na další odpoledne je naplánovaná halloweenská výzdoba autobusové zastávky. Maminky již
mají spoustu nápadů, co by se s malými pomocníky mohlo vyrábět.
Jana Svitáková
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Sandra Formánková
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ZPĚT DO ŠKOLNÍCH LAVIC…
Základní škola zahájila 1. 9. 2021 nový školní rok klasickým způsobem- pan ředitel přivítal v aule budovy
prvňáčky a seznámil je s pedagogickým sborem školy.

SEZNAMOVACÍ DEN
Již 3. 9. žáci oproti klasickému usednutí do lavic
došli do místního zámeckého parku a tam si užili
sportovně vzdělávací den, zaměřený hlavně na bližší
seznámení starších žáků s prvňáčky naší
školy. Úkolem skupin, složených z žáků různých
tříd, bylo řešit postřehové a pamětné úkoly
z oblasti přírody. Žáci si tím ověřili znalosti
nejen z předešlých školních let, ale zároveň
rozhýbali svá těla při pohybových hrách
zaměřených na rychlost, obratnost a hlavně
na spolupráci. Na závěr tohoto netradičního
školního dne se všichni sešli u táboráku a opekli si špekáčky. Den se vydařil nejen krásným počasím, ale
i tím, že se všichni skvěle pobavili.

ZORBING = SUPER ZÁBAVA
Dne 16. září došlo k dalšímu zpestření výuky. Tentokrát se jednalo o netradiční pohybovou aktivitu,
kterou našim žákům věnovala Obec Čížkovice. Všichni si mohli v tělocvičně vyzkoušet tzv. zorbing
kouli a pohyb v ní.
Žáci běhali a naráželi do
sebe, kouleli se a otáčeli
hlavou vzhůru. První dojmy
a pocity z této aktivity
dle rozhovorů byly zpočátku smíšené. Většina
žáků ale byla v závěru
velmi nadšená. Škoda jen,
že na pořádné užití
aktivity a zábavy bylo
velmi málo času.
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VÝLET DO ZOO DĚČÍN, EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY
Měsíc říjen pátá třída přivítala návštěvou zvířat.
Počasí se vydařilo na jedničku a žákům proto nic
nebránilo k plnému užití si výletu. Na programu byla
prohlídka zvířat, kde si páťáci osvojili nové
znalosti a prohloubili již ty získané. Prohlídky byly
proloženy pracovními listy s testovými otázkami
a úkoly. Žáci viděli zvířata v přírodě běžně se vyskytující, ale i rarity velmi ohrožené druhy či albíny,
faunu a floru mořských
korálových útesů a živočichy tropických
deštných pralesů. Hlavním cílem výletu bylo vzbudit v žácích
pochopení principu důležitosti ochrany přírody, rozvíjení citlivosti
a tvořivosti při řešení tohoto problému.

PODZIMNÍ DEN VE ŠKOLE
5. 10. byl pro žáky uspořádán projektový den zaměřený na nejvíce
barevné roční období v roce. Celý den se nesl v podzimní veselé náladě. Žáci tvořili různé podzimní dekorace a vyzkoušeli si práci
s netradičními materiály i pomůckami. Hotové výtvory poslouží jako
podzimní dekorace školy a obce.
Odměnou dětem byla vlastnoručně připravená a dle chuti ozdobená
jablečná vafle.
Mar1na Pochobradská Týlová

Hledáme zaměstnance na poloviční úvazek (v budoucnu možnost navýšení úvazku) na pozici

kuchař - kuchařka do školní jídelny v Čížkovicích.


Nástup od 1.11.2021 nebo dle dohody.



Pracovní doba 8.00 - 12.00 hod.



Platové ohodnocení dle mzdových tabulek + možnost osobního ohodnocení.



Alespoň částečná praxe v oboru vítaná.



Hledáme člověka s pozi1vním přístupem k dané profesi, ﬂexibilního, bezkonﬂiktního.

Vaše nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte v obálce na adresu ZŠ a MŠ Čížkovice, Čížkovice 236, 411 12
nebo na mailovou adresu waschta@zs-cizkovice.cz.
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Škola se zapojila do projektu
„JSEM LASKAVEC“
Dne 13.11. se koná Světový den
laskavos1. U této příležitos1 se naše
základní škola zapojila do 5. ročníku happeningu JSEM LASKAVEC.
Cílem tohoto projektu je uskutečnění laskavých činů (nejlépe nejen v tomto
týdnu v roce). Naše škola si vybrala podporu opuštěných zvířat, přesněji
soukromý útulek pro opuštěné či nalezené psy a kočky v Řepnici u Litoměřic.
Projekt probíhá od 1.10. do 26.10.2021 ve formě sbírky. V tomto období mohou
žáci, zcela dobrovolně dle svého uvážení, nosit krmivo pro psy a kočky
(tzn. granule, konzervy, kapsičky a jiné pamlsky) v jakémkoliv množství.
Předání sbírky proběhne ve druhém týdnu měsíce listopadu, kdy si osobně
přijede majitelka útulku paní Miluše Maskulanisová krmivo vyzvednout. U této
příležitos1 přiblíží žákům pravidla a hlavně význam útulků pro opuštěná zvířata.
Žákům také přiveze ukázat některé psí a kočičí kamarády bez domova.
Mar1na Pochobradská Týlová
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Z ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU OBCE
Rekonstrukce otopného systému
První polovinu roku 2021 nám krom covidu zpestřila i porucha na otopném systému v budově obecního úřadu.
Závadu nešlo opravit pouze lokalně, ale bylo zapotřebí provést kompletní výměnu radiátorů a teplovodních
rozvodů. Z této závady nakonec vytěžila zasedací místnost. Díky nutnos1 strhnout obložení zdí, aby se mohla
provést rekonstrukce otopného systému, se ukázalo, že její odkládaná rekonstrukce je nezbytná. Rada obce
souhlasila, aby se v zasedací místnos1 ještě provedla rekonstrukce podlahy, nezbytné zednické práce a výmalba.

Rekonstrukce zábran na fotbalovém hřiš;
Na zábranách na fotbalovém hřiš1 byly odstraněny nevyhovující kari sítě.
Nahrazeny byly ocelovou kula1nou. Akce probíhala v červenci a stála 158
1s. Kč.

Veřejné osvětlení
V centru obce napro1
rybníku došlo k přidání
jednoho stožáru lampy
veřejného osvětlení.
Na rozces> ulic Jiráskova
a Růžová byla lampa přesunuta a doplněna o výložník, který křižovatku
lépe osvětlí.

Výměna mobiliáře
V Jiráskově ulici byly vyměněny
venkovní
odpadkové
koše.
Nahrazeny
za
nové
byly také
volně přístupné vývěsné plochy. V parku a na
hřiš1 v Želechovicích byly instalovány
eduka1vní panely „Příroda není sme1ště“.
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Vyplácení příspěvků na děti a seniory za rok 2021
Od pondělí 15.11.2021 do středy 15.12.2021 bude
probíhat vyplácení příspěvků na děti do 5ti let věku a pro
seniory nad 70 let věku.
Příspěvky budou vypláceny pouze v pondělí a středu
Nárok na příspěvek mají osoby splňující tato kritéria:
Příspěvek seniorům ve věku 70 a více let


výše příspěvku činí 1500,- Kč

Na příspěvek mají nárok


senioři, kteří v daném roce (od 1.1. do 31.12.) dosáhnou věku 70 let nebo vyššího věku.



jsou po celé rozhodné období (od 1.1. do 31.12.) daného roku občany s trvalým bydlištěm
i faktickým pobytem v Čížkovicích nebo v Želechovicích.

Na příspěvek nemají nárok senioři,


kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně obce (Jiráskova 143, Čížkovice), v DD Čížkovice (Jiráskova
1, Čížkovice), v DNS Čížkovice (Na Svobodě 172, Čížkovice)



jsou dlužníky vůči Obci Čížkovice

Příspěvek při narození dítěte:


výše příspěvku činí 1500,- Kč



na příspěvek má nárok matka, pečující o nově narozené dítě mající v den narození dítěte trvalé i
faktické bydliště v obci Čížkovice nebo Želechovice nejméně 6 měsíců



příspěvek bude vyplácen nejdříve 2 měsíce po narození dítěte

Na příspěvek nemá nárok matka, která má trvalý pobyt na ohlašovně Čížkovice (Jiráskova 143) a
je dlužníkem vůči Obci Čížkovice
Příspěvek na dítě do pěti let věku:


výše příspěvku činí 1500,- Kč



na příspěvek mají nárok zákonní zástupci trvale pečující o dítě, které v daném roce do 31.8.
nedosáhne věku 5 let.

Podmínky pro vyplacení příspěvku:


zákonní zástupci i dítě jsou po celé rozhodné období od 1.1. do uplatnění nároku občany s trvalým
bydlištěm i faktickým pobytem v obcích Čížkovice nebo Želechovice

Nárok na příspěvek není:
- pokud zákonní zástupci a dítě mají trvalé bydliště na ohlašovně obce Čížkovice (Jiráskova 143)
- pokud zákonní zástupci jsou dlužníkem vůči Obci12Čížkovice

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 a jeho
plnění k 31. 08. 2021
Příjmy
Schválený rozpočet

42 389 000 Kč

Upravený rozpočet

44 297 507 Kč

Skutečné plnění

27 381 993 Kč

Plnění v %

61,81
Výdaje

Schválený rozpočet

69 892 000 Kč

Upravený rozpočet

78 811 000 Kč

Skutečné čerpání

35 608 373 Kč

Čerpání v %

45,18

Finanční dar obci zasažené
tornádem
Zastupitelstvo obce na svém
červnovém zasedání souhlasilo
s uvolněním částky 150 000 Kč
jako pomoc obci po přírodní
živelné pohromě, která se
v červnu letošního roku prohnala čás> naší republiky. Zároveň
zastupitelstvo pověřilo Radu obce, aby vybrala konkrétní obec,
které budou ﬁnanční prostředky darovány.
Po konzultaci s našimi dobrovolnými hasiči, kteří se přímo v dané
obci podíleli na likvidaci škod, byla vybrána obec Stebno. Finanční
dar byl dne 25. 08. 2021 převeden na účet města Kryry, jehož
součás> je právě obec Stebno. Dar byl poskytnut na likvidaci
způsobených škod.
Andrea Skružná

INFORMACE K ODPADŮM
V červnu letošního roku byly na
sídliš1 zprovozněny polopodzemní
kontejnery. Vzhledem k častým
s>žnostem místních obyvatel na
přeplněnost kontejnerů byl se
svozovou společnos> domluven
častější vývoz u dvou kontejnerů
na komunální odpad, a to 1 x
týdně. Tyto kontejnery budou
označeny nálepkou. Rádi bychom touto cestou požádali obyvatele, aby pro odkládání odpadků využívali přednostně
těchto kontejnerů.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že dle § 117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění,
se fyzická osoba dopus> přestupku >m, že odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
v rozporu s § 61. Ten říká, že každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí >mto zákonem a obecně závaznou vyhláškou
obce, je-li vydána.
Laicky řečeno je odkládání odpadu mimo kontejnery
přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše až 50.000 Kč.
V případě, že jsou polopodzemní kontejnery zaplněné, je
možné k uložení všech komunálních odpadů využít zdarma
sběrného dvora, a to v Čížkovicích v ulici Záímecká ve středu
a sobotu od 14 do 20 hod.
Dále pak obec poskytuje svoz vytříděného papíru a plastů
pomocí pytlového sběru. Pytle jsou zdarma k dispozici na OÚ.
13

Vladimíra Svojšová

Z činnos; Mysliveckého spolku Čížkovice—Úpohlavy
Měsícem září pomalu končí léto a myslivci
v tuto dobu dokončují opravy krmných
zařízení pro zvěř a připravují je k zimnímu
přikrmování. Každý si zajišťuje potřebné
množství sena. Jadrné krmivo a pšenici
máme opět dohodnutou v ZD Sla1na. Staří
myslivci říkali, že po žních, jakmile zmizí
poslední obilí z pole, nastává doba hladu
pro zvěř. Proto je nutné, aby každý myslivec měl nejpozději do konce září ve svém
zásypu nakrmeno. Také z toho důvodu, aby
se bažan1 stáhli z polí a byl snadnější jejich
lov, který začíná v listopadu. Pro srnčí a
zaječí zvěř hlavně doplníme sůl do slanisek
a seno předkládáme, až když napadne sníh.
Máme zkušenost, že pokud není sníh, tak tato zvěř seno nebere a my ho potom na jaře spálíme.
Měsícem září také končí doba lovu srnců. My jsme měli plán
odstřelu 5 kusů. Všech pět bylo uloveno. Dále se nyní loví
divoké kachny a hned první sobotu v měsíci jsme jich 6
ulovili.
Členové v našem spolku se nezabývají jen myslivos>, ale také
pořádáme kulturní akce. Koncem června každý rok konáme
myslivecký den u Luckého mlýna nejen pro naše členy, ale
i i jejich rodinné příslušníky. Každý má možnost také si
pozvat

hos-

ta. Máme připravené maso na pánvi, opékání buřtů a soutěže. Hlavně disciplíny ve
střelbě ze vzduchovky. Na závěr je provedeno vyhodnocení a vyhlášení

umístění.

Také jsme se jako každoročně podíleli s naší střelnicí na Dětském dnu
na hřiš1, které pořádala Obec Čížkovice. Bylo tam vystříleno 500
diabolek ze 2 vzduchovek. Vystřelilo si přibližně 100 dě>, které také
dostaly sladkos1 od obce.
Také bychom chtěli pořádat ples, pokud to epideiologická situace
dovolí. Loni to nešlo, tak snad se to letos podaří.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Čížkovice za peněžitý dar, který
nám velice pomáhá
v naší činnos1.
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Roman Brůna

VTK ČÍŽKOVICE
OD PŘÍJMU K BAGRU
V neděli 15.8. jsme se zúčastnili semináře pro
trenéry mládeže, který se konal ve sportovní hale
na Chrupavce v Praze Líbeznici.
Lektorem nám byl pan Zdeněk Haníķ - bývalý trenér
reprezentace
ČR,
místopředseda
českého
volejbalového svazu a místopředseda českého
olympijského výboru.

SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 22.-28.8.2021 proběhla příprava našich děvčat
na novou sezónu. Kondiční a
tréninková
část
probíhala
převážně v hale.
O stravu se nám staral pan Lukáš
Nehyba z Lovosic, který obědy
dovážel z restaurace Beseda.
Všem nám chutnalo.
Holkám se líbilo a už se těší na
zápasy a pravidelné tréninky, o
které byly v loňské sezóně kvůli
covidu ochuzeny.

HRAJEME NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI PVG - PRAGUE VOLLEYBALL GAMES
Po prvním hracím dnu podaly holky bojovný výkon a ve vyrovnané skupině porazily Španíelku Řepy 2-0 , Olymp Praha 2-1 a družstvo Kristýnka je nejlepší 2-1.
Druhý hrací den tohoto turnaje jsme odehrály s VK Lvi Praha nejsilnějším týmem naší skupiny, kterému jsme podlehly 0-2 a skupinu ukončily
na hezkém 3.místě. Bohužel se nám nepodařilo zopakovat výkony z
prvního dne a další tři zápasy o umístěni jsme podlehly a v turnaji
skončily na 8.místě.
V tomto soutěžním období 2021/2022 se
V zápasech dostaly
příležitost a pochvalu za
bojovnost
Káťa
Koždoňová,
Nela Prokšová a
Hanka
Lupínková,
pro které to byla
premiéra
v šestkovém volejbale.
Na turnaj jsme si
přijely zahrát. Pro
holky to byly zkušenos1, které mají možnost zúročit v mistrovských
zápasech. Děvčatům se moc líbilo.
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v krajské soutěži účastníme:
- žákyně ve 4-kovém volejbalu
- žákyně v poháru nových nadějí (PNN)
- starší žákyně
- kadetky
- juniorky
- ženy
V okrese si muži zahrají turnaje staré gardy.
Jarda Jelínek

UDÁLOSTI Z DOMOVA DŮCHODCŮ ČÍŽKOVICE
Uživatelky DD Čížkovice se zúčastnily zábavného dne v DPS Chotěšov
Ve čtvrtek 2. září 2021 se tři uživatelky Domova důchodců Čížkovice zúčastnily
společenské zábavné akce Ariadnina niť, která se konala v Domově sociální péče
Chotěšov. Seniorky přijaly pozvání s rados> a na celodenní program se těšily.
Akce začínala v devět hodin přivítáním všech hostů a rozdáním občerstvení
v podobě kávy, slaného pečiva a chlebíčků. Poté byli soutěžící vyzváni k účas1
na soutěžích. Naše seniorky se zprvu soutěží obávaly, ale postupně zjis1ly, že
soutěže jsou přizpůsobené tak, aby všichni soutěžící úkoly zvládli. Velmi pozi1vní
byla myšlenka, ocenit za odvedený výkon na každém stanoviš1 všechny soutěžící,
ať už se jednalo o drobný dáreček, či cukrovinku. Po splnění všech úkolů si seniorky
pochutnaly na čerstvých palačinkách, kdy si mohly vybrat, zda si přejí podat
palačinku s čokoládou, či s ovocnou marmeládou. K obědu byl podáván guláš
s chlebem, s možnos> ochutnat točené pivo,
či točenou malinovou limonádu. Během
odpoledne uživatelky shlédly pohádkové
divadelní představení a poté následovala
taneční zábava. K odpolední kávě měly možnost ochutnat pečený slaný štrůdl plněný
šunkou a sýrem, či sladkou tečku v podobě
třeného zákusku.
Seniorkám se v DSP Chotěšov líbilo, celý den
si s chu> užily a pochutnaly si na výborném
pohoštění. Tímto děkujeme DSP Chotěšov za
pozvání a zpříjemnění si celého dne dalšími
zážitky.
Michaela Hrnčířová

Hudební vystoupení v Domově důchodců Čížkovice
Ve středu 8. září 2021 čekalo pro naše uživatele překvapení v podobě
pěveckého vystoupení. Vystoupení se konalo od 14 hodin v prostorách
zahrady domova, kde pro uživatele byly
nazdobeny stoly a připraveno pohoštění
v podobě slaného pečiva, kávy a zákusku.
O pěvecký zážitek se postaral mladý nadějný zpěvák Tomáš Ringel, který již měl
tu čest zpívat po boku známých českých
zpěváků, jakožto například s paní Věrou
Pilarovou, Lucií Bílou, Kateřinou Brožovou, či s Danielem Hůlkou nebo dokonce s panem
Karlem Gobem. Vystoupení se uživatelům velice líbilo, zazněly nádherné písně
z muzikálu Tři mušketýři, písně z repertoáru Karla Goba, Jiřího Suchého, Waldemara
Matušky aj. Senioři byli nadšení, mnoho z nich si známé melodie zpívalo, či jen pobrukovalo. Našli se i tací, kteří si během vystoupení i zatančili. Tomáš Ringel byl po každé písni
odměněn velikým potleskem. Vládla veselá, příjemná atmosféra plná klidu, pohody
i úsměvů na tváři, protkaná vzpomínkami na známé osobnos1 a krásné písně. Uživatelé
domova byli nadšeni, vystoupení přálo slunečné, teplé počasí a všichni zúčastnění si tak
16 pohody a spokojenos1.
mohli užít krásné odpoledne plné
Michaela Hrnčířová

Uživatelé Domova důchodců Čížkovice navš[vili Svatováclavskou pouť

V pondělí 27. září 2021 přijali tři uživatelé Domova důchodců Čížkovice pozvání na Svatováclavskou pouť, která
se konala v Domově Na Pustaji v Křešicích. Celá akce začala v deset hodin a konala se ve venkovních prostorách.
Celý program započal uvítáním všech hostů, včetně uživatelů domova. Na stolech bylo připraveno drobné pohoštění v podobě ochucené bylinkové vody a koblížků. Poté byly návštěvníkům rozdány obálky, ve kterých se ukrývaly
ﬁk1vní peníze. Za tyto peníze si uživatelé mohli vybrat občerstvení, na které měli zrovna v danou dobu chuť. Byly
pro ně nachystány stánky, ve kterých si za tyto peníze mohli zakoupit: kávu, čaj, cukrovou vatu, palačinky, párky
v rohlíku, domácí pečený perník, makové, povidlové či tvarohové koláče, zdobené perníčky, lízátka, či masové špízy
se zeleninou nebo pečené buřty na grilu. Výběr byl rozmanitý. Senioři si také mohli, jako na správné tradiční pou1,
zkusit vystřelit pouťovou růži, vyrobit si náramek z korálků, zatočit kolem štěs>, či dokonce navš>vit věštkyni, která
jim předpověděla budoucnost. To vše za doprovodu známých českých hitů. Všichni tři uživatelé si celý den velmi
užili a moc se jim tam líbilo. Cestou zpět do domova sledovali z auta dění okolo, a přitom diskutovali nad prožitým
dnem a >m, že by se opět rádi na nějakou příjemnou akci znovu podívali. Touto cestou děkujeme Domovu Na
Pustaji za pozvání a příjemně prožitý den.
Michaela Hrnčířová

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 7.8. se uskutečnil 9.ročník tenisového
turnaje Čížkovice Cup 2021. Za slunného
a teplotně příjemného počasí se hrálo opět na
antukových kurtech v Lovosicích. Bohužel
s minimální účas1 Čížkovických hráčů. Nezbývalo, než turnaj opět doplnit o stálice, neboli
pravidelné hráče tohoto turnaje. Nejstarším
hráčem byl Pavel Hora 72let. Nejstarší pár kluci
z Děčína měly v součtu 141let jsou to loňš> vítězové, kteří letos obsadili
3.místo.
Turnaj se i při nižší účas1 7 dvojic vyvedl, hrálo se každý s každým na 1 set.
V příjemném prostředí se všichni budeme těšit na další jubilejní 10.ročník
tohoto turnaje, který se uskuteční opět za rok první sobotu v měsíci srpnu
(6.8.2022)
Poděkování našim sponzorúm: Obec Čížkovice, Lafarge Cement a Eso potraviny Čížkovice (Tomáš).
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Jarda Jelínek

Události z Domova Na Svobodě Čížkovice
Oslavy 60. výročí Domova Na Svobodě
Čížkovice

Již 60 let Domov Na Svobodě v Čížkovicích
poskytuje útočiště svým uživatelům – dětem a
dospělým s mentálním pos1žením.
Oslavy výročí, které se konaly dne 21.7.2021, se
nesly v duchu rados1, zábavy a nádechu historie.
Bylo nám velkou c> otevřít se po delší době
znovu světu a v tomto duchu se také nesla celá
oslava.
Po areálu rozlehlé zahrady Domova doslova přes noc vyrostly známé světové des1nace plné her a překvapení. Bylo
možné si užít Havajskou pohodu, Hollywoodskou slávu, projet se na gondole Benátkami, nechat se portrétovat
v malebné Francii ba dokonce navš>vit Čínu a její trhy. Nezahálelo ani Mexiko se svojí zvířecí farmou, která posloužila zároveň jako kontaktní ZOO. Navš>vili nás dokonce naši rakouš> sousedé, jenž nám připravili jedinečné tradiční
občerstvení – klobásy, v České hospůdce si mohli účastníci zase pochutnat na tradičním gulášku a kdo nenašel zalíbení ve slaných pochu1nách, mohl si dopřát dokonalé sladké palačinky, zmrzlinu či domácí pečení a zákusky. To vše se
odehrávalo za dalšího
doprovodného kulturního programu. Areálem se nesla hudba,
zpěv a tanec, k vidění
byla divadelní představení i šermířská klání.
Všichni účastníci si tak
přišli na své a mohli
s námi
oslavit
tak
významné jubileum.
Jana Kuglerová
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Dne 14.7. jednotka vyjela na žádost KOPIS
do obce Želechovice na odstranění stromu,
který hrozil pádem na soukromý pozemek.

Dne 18.7. jsme se zúčastnili soutěže Tohatsu Fire
Dne 7.8. vyjížděla jednotka Cup v Lukavci, kde poté následovala soutěž
na technickou pomoc na o pohár starosty obce, kde jsme se umís1li na 1.
likvidaci vosího hnízda na místě.
půdě rodinného domu.
14.8.

vyjížděla

21.8.

vyjížděla

jednotka na tech-

jednotka na požár

nickou pomoc na

travního porostu

odstranění popa-

u nádraží v obci

daných větví na

Čížkovice.

komunikaci.

Dne 28.8. jsme se zúčastnili 2.

Dne 8.9. vyjížděla jednotka na

V sobotu 18.9. proběhlo poslední kolo

závodu ze série TFA Liga Severu

dopravní nehodu dvou osobních

soutěži Tohatsu v požárním sportu,

na Děčinském sněžníku.

vozidel se zraněním a byl požadavek

kde jsme se umís1li na tře>m místě.

na vyproštění zaklíněné osoby.
Jednotka společně z HZS Lovosice
provedla pro1požární zabezpečení a
vyproštění zraněné osoby, která
byla předána letecké záchranné
službě.
Dne 19.9. členové jednotky
uc;li minutou ;cha památku
dvou kolegů, kteří tragicky
zahynuli při výbuchu plynu
v Koryčanech.

Dnes 23.9. byl naší jednotce vyhlášen požární
poplach

na

dopravní

prostředky. Jednalo se o zahoření lisu na balíky. Díky rychlému zásahu
jednotek HZS Lovosice a SDH Čížkovice a obsluhy lisu, který použil
hasicí přístroj. Nedošlo k velkým škodám na lisu.
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David Machata
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