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Vážení spoluobčané,

4/2021

stojíme na prahu nového roku 2022. Uplynulý rok jsme začínali uvnitř vlastních rodin a ve
víře, že se pandemii podaří zastavit. Od jara vše vypadalo příznivě, proběhlo léto a se
začátkem podzimu jsme opět prožívali problémy s celosvětově spojenou nákazou. Ukazuje
se, že názory poli-ckých stran nejsou pro Covid úplně rozhodující a že pro- němu musí
nastoupit obyčejný selský rozum a odpovědnost každého z nás.
Přeji Vám tedy do nového roku co největší míru těchto dvou základních dovednos1, rovněž
hodně zdraví a pohody v osobním, rodinném i sousedském životě. Jménem všech
zastupitelů i pracovníků obecního úřadu Vám přeji, aby se Vám v roce 2022 žilo v obou
našich obcích dobře a spokojeně.
Arnošt Waschta
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
(schválen ZO dne 13. 12. 2021- usnesení č. 307/XIII/2021)

Příjmy

37 073 748,00 Kč

Výdaje

67 322 000,00 Kč

Zůstatky na účtech

114 981 752,57Kč

Rozdíl ročních příjmů a výdajů

- 30 248 252,00Kč

Zůstatek na účtech po doplnění rozpočtu 84 733 500,57Kč

Rozpočet je sestaven jako deﬁcitní.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy kalendářního roku 2022 bude
vyrovnán z uspořených prostředků obce.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 22.11.2021 do 14.12.2021.
Schválený rozpočet je zveřejněn od 14.12.2021.

NEJVĚTŠÍ PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ AKCE NA ROK 2022
Úpravy podél I/15
Poslední
akcí
v
rámci
projektové
dokumentace „Bezpečná obec“ je E6—úpravy
podél I/15. Předmětem stavby je rekonstrukce chodníkových ploch podél hlavní silnice
I/15 včetně úprav nástupních ploch autobusových zastávek, přemístění přechodu pro
chodce do vhodnější polohy a vybudování
semaforu, který bude fungovat na vyzvání
chodců. Součás1 stavby je i rozšíření veřejného osvětlení jak ve směru na Lovosice tak i ve
směru na Třebenice. Realizace této akce byla
pozdržena, protože muselo dojít k přepracování původní projektového dokumentace z důvodů nově přijatých platných norem. 18. ledna proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele. Byla vybrána nabídka společnos- Aleš Cikánek s cenou 3 333 333,33 Kč bez DPH. Celá stavba by měla být dokončena
do konce srpna letošního roku.

Revitalizace nádrže
Projektovou dokumentaci na revitalizaci nádrže v centru obce zpracovala
společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Práce začnou vypuštěním nádrže a
odtěžení sedimentu z prostoru zátopu. Ocelové zábradlí a stávající altán
budou odstraněny. Dojde k ubourání zdí podél celé nádrže. Na straně u
kostela bude vytvořen pozvolný zelený břeh, který bude u styku s vodou
ukončen velkými lomovými kameny s výsadbou trvalek a mokřadních rostlin.
Do prostoru nádrže bude instalováno pobytové dřevěné molo doplněné o
bezpečnostní zábradlí z jutového lana. Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení. S cenovou nabídkou 1 603 257,67 Kč bez DPH se jím stala ﬁrma
TransRegionStav. O přesun živočichů, kteří zde žijí, se postará zoolog Borek
Franěk. Zahájení prací je plánováno na měsíc květen. Na tuto akci by pak
měla navázat
2 rekonstrukce uličního prostoru pod kostelem.

Sportovní hala
V květnu se také rozběhnou práce na budově
sportovní haly. Dojde
k rozšíření přístavby.
Po stavebních úpravách
bude ta stávající celá
sloužit jako posilovna.
V nové čás- pak vzniknou dvě nářaďovny. Budou odstraněny prosklené ocelové stěny na obou stranách haly. Na místa budou
osazena okna, která budou respektovat rozměry a členění těch stávajících. Nová fasáda bude shodná se stávající barevnos1.
K této změně dochází, protože stávající prosklená ocelová konstrukce je degradována, na mnoha místech zkorodována vlivem
zatékání dešťových vod. Jednotlivá těsnění skleněných polí jsou nefunkční. Práce by měly být dokončeny do konce srpna.
Zhotovitelem bude společnost Bajger, s.r.o., která se svou cenovou nabídkou 1 243 693,24 Kč bez DPH vyhrála výběrové řízení.

Akce ve fázi přípravy projektových dokumentací

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ



Rekonstrukce čás- ulice Benešova a U Cementárny

Poplatek ze psů pro rok 2022 je splatný do 30. 6. 2022.



Rekonstrukce skladu na fotbalovém hřiš-

Uhradit je ho možné osobně pouze v úředních hodinách



Předělání ordinace v DPS na byt

(pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)



Revitalizace zeleně v areálu základní školy

na obecním úřadě v kanceláři V. Svojšové nebo



Odkanalizování obce Želechovice



Oprava zdi a plotu kolem obecního úřadu

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 za psa činí za kalendářní rok:

a)

v rodinném domě,
nebo na zahradě

b)

v ostatních případech
(např. v bytě)
jehož držitelem je
poplatník, u kterého
zákon stanoví nižší
hranice nejvyšších
sazeb

c)

Upozorňujeme majitele
také na povinnost psa
v případě jeho úhynu
nebo odstěhování
odhlásit,
a to v zákonné lhůtě 15
dnů.
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za prvního psa

za každého dalšího
psa téhož držitele

100 Kč

150 Kč

550 Kč

800 Kč

200 Kč

300 Kč

PŘED

Oprava památníku v Želechovicích

PO

Památník v Želechovicích byl ve velmi špatném až
havarijním stavu. Rozsah oprav navrhl referent
státní památkové péče Městského úřadu Lovosice
Robert Paťcha. Ten také na průběh celé akce
dohlížel. Opravy prováděla ﬁrma LT-Bau s.r.o.
Celkové náklady byly 500 218,39 Kč s DPH.
Pod celým památníkem byl vybudován nový
deskový základ. Spodní část byla nahrazena
tvarovými kopiemi z pískovcového kamene. Horní
část památníku z šedé žuly byla očištěna,
přeleštěna a byl obnoven tesaný text i reliéfy.
Zahájena byla i oprava památníku v Čížkovicích.
Zde se čeká na výrobu 4 kusů zdobných váz, které
budou osazeny na vrchol nárožních pilířků.

Rekonstrukce uličního prostoru nad kostelem
Po více jak ročním vyjednávání s majitelem (Římskokatolická farnost Čížkovice) zdi se nám podařilo najít shodu v rozsahu a termínu jejích nezbytných oprav. Fasáda zdi již byla opravena. Majitel přislíbil ještě provést její sta-cké zpevnění. Na opravu zdi pak
navázala rekonstrukce uličního prostoru. Stávající schody byly nahrazeny betonovými prefabrikáty a byla provedena drobná úprava zábradlí. Chodníková plocha pod schodištěm byla celkově přespádována, aby neporušovala jak zeď, tak vedlejší dům. Prostor,
kde docházelo k otáčení a parkování vozidel, byl nově vydlážděn ze žulové dlažby. Muselo být provedeno srovnání terénu
a napojení do zeleného prostoru nad kostelem. V průběhu stavby jsme řešili s památkáři provedení dlažby v prostoru u sochy.
Také se muselo provést snížení stávajícího chodníku.
Celou rekonstrukci provedla společnost Aleš Cikánek za
PO
PŘED
cenu 1 021 835,32 Kč s DPH. O výrobu zahrazovacích
sloupků kolem sochy sv. Václava, které byly dodány na
základě požadavků státní památkové péče v průběhu
realizace, se postaral Aleš Kozel.
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Oprava cest v parku
Během října proběhla oprava čás- cest v parku, které byly poničeny přívalovým
deštěm v létě 2020. Akce byla uznána jako škodná událost. Náklady na opravy byly
uhrazeny pojišťovnou. Stávající narušená skladba byla odtěžena a nahrazena novou,
kde byla zvolena větší tloušťka vrchní vrstvy. Celkově byla oprava provedena na
650 m2 cest. Návaznost nových a stávajících ploch není markantně znatelná.

Volnočasový park
V lokalitě Za požární nádrží byl vybudován Volnočasový park dle návrhu společnos- Gabriel s.r.o. Jejich projektová dokumentace
vycházela z Územní studie sídelní zeleně, kterou již obec měla zpracovanou. Opro- ní muselo dojít k řadě změn kvůli požadavkům
správců inženýrských sí1, které se v této lokalitě nacházejí. K revitalizaci této plochy bylo přistoupeno především proto, že zde
opakovaně docházelo k vytváření černé skládky. O zhotovení štětových cest a štěrkové trávníku, který slouží jako dráha pro kola
(bohužel požadavek správce plynovodu byl nedostat se modelací dráhy výše jak 30 cm nad původní terén), se postaral Aleš Kozel.
Herní prvek Lanové centrum zásada dodala společnost TR Antoš
s.r.o., která provozuje zábavný park Mirakulum. Výrobu a návrh
laviček na míru provedl Tomáš Gajdoš. V letošním roce budou
rozmístěny na vícero míst po obci. Založení trvalkových záhonů,
výsadbu 46 stromů a 85 kusů keřů provedla společnost JPL.
Na výsadbu stromů poskytla obci ﬁnanční dar společnost
Lafarge Cement, a.s. ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady
realizace dosáhly výše 1 762 570,6 Kč bez DPH.
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Statistika obyvatel v Obci Čížkovice k 31.12.2021
V Čížkovicích v současné době žije 1464 obyvatel.
Porodnost v naší obci za rok 2021 nebyla nijak veliká, narodilo se u nás pouze 9 dě1. Opro- loňskému roku se karty obrá-ly a
větší převahu v počtu narozených měli chlapci vůči holčičkám.
V roce 2021 se odstěhovalo celkem 23 občanů, což je o 3 méně, než v roce předešlém.
Bohužel smutná sta-s-ka se nese v počtu zemřelých občanů, v loňském roce v naší obci zemřelo 24 lidí, to je ještě o 2 více než
v roce 2020. Průměrný věk zemřelých byl, stejně jako v roce 2020, 77 let.

2020
15

2021
9

ženy

11

3

muži
Zemřelý - Celkem

4
22

6
24

ženy

15

14

muži

7

10

Narození – Celkem

2020

2021

Přistěhovaní - Celkem

42

60

ženy

28

32

muži

14

28

Odstěhovaní - Celkem

26
12
14

23
11
12

ženy
muži

Radost nám ovšem dělá nejpočetnější sta-s-ka a to
z občanů přistěhovalých, kteří si vybrali naší obec
k dalšímu ži1. Celkem si naší obec vybralo 60 lidí.
Samozřejmě se jedná i o občany, kteří zde nějaký čas
bydlí a teprve teď si u nás zřídili trvalý pobyt.
Doufáme, že se sta-s-ky pro další roky ponesou
v pozi-vních číslech.



Průměrný věk v naší obci je 40,2 let



Nejstarší žena Čížkovic oslaví v září 98 let.



Nejstarší muž Čížkovic oslaví v září 95 let.
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Sandra Formánková

ZÁMECKÝ PARK ČÍŽKOVICE
Další etapa kácení nebezpečných a infekčních stromů v Zámeckém parku Čížkovice
proběhla začátkem prosince. Pokáceno bylo celkem 7 stromů, z toho 2 jírovce maďaly,
2 javory babyka a 3 jasany ztepilé. Kácení bylo provedeno odbornou ﬁrmou za použi1
vysokozdvižné plošiny.
Další a, snad i na nějakou dobu, poslední etapa kácení proběhne v první polovině
března 2022, kdy budou pokáceny další 3 jasany ztepilé a jírovec maďal. Bude také
proveden ořez dubu letního, aby byla zajištěna jeho stabilita a mohl tak ještě další roky poskytovat útočiště různým druhům živočichů. Z těch zvláště chráněných se zde
vyskytuje ještěrka obecná, veverka obecná a netopýr rezavý, dále se zde vyskytuje
např. mravenec černolesklý, nosáček žaludový, tesařík dubinový, chroust obecný nebo
pěnkava obecná.
Právě kvůli výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v zámeckém parku musela
obec požádat krajský úřad o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 SB., o
ochraně přírody a krajiny. U kácení bude přítomen zoolog Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk,
který dohlédne na kácení a, v případě nálezu zvláště chráněných druhů živočichů,
zajis1 odpovídající ochranná opatření. V blízkos- pokácených stromů budou následně
umístěny budky pro netopýry.
Spolu s poslední etapou bude také pokácena skupina smrků nacházející se v zadní čásparku. Smrky bohužel během posledních let proschly a jsou pro své okolí velmi
nebezpečné, o čemž jsme se přesvědčili v létě, kdy se během silného větru jeden ze
stromů zlomil a poškodil další 2 mladé stromy.
Projekt náhradní výsadby byl zadán Ing. Anně Grünerové aut. architektovi, která zpracovávala původní projekt revitalizace
zámeckého parku a zpracovává i všechny ostatní posudky bezpečnostního stavu stromů a zámecký park tak velmi dobře zná.
Vladimíra Svojšová

UDÁLOSTI Z ŽELECHOVIC
Další příjemné podzimní odpoledne strávily maminky společně s dětmi
15. října 2021 na hřiš- v Želechovicích.
Všichni společně se zapojily do výroby halloweenské výzdoby autobusové
zastávky. Nejprve proběhla výroba netopýrů, do které se zapojily všechny
věkové kategorie přítomných. Výroba probíhala v duchu příjemné atmosféry,
dětského smíchu a dobré nálady. Poté nastal hromadný přesun k autobusové
zastávce, která byla vyzdobena v halloweenském stylu. Výzdoba byla završena
obrovskou vydlabanou dýní a krásným pavoukem.

Protože se společné
setkání dětem moc líbilo,
bylo dohodnuto, že další
setkání se uskuteční za
čtrnáct dní, kdy bude
uspořádán
společný
lampionový průvod.

Jana Svitáková
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NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
Zastupitelstvo obce Čížkovice vydalo dne 7. 4. 2021 na svém 10.
veřejném zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení
výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena
dobou kratší.
Tato vyhláška zakazuje používání hlučné zábavní pyrotechniky
na všech veřejných prostranstvích a dále na všech místech
v obci, pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný
pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné
osoby nacházející se v zastavěném území obce.
Zákaz nepla1 pouze od 16:00 hodin dne 31. prosince do 1:00 hodin dne 1. ledna následujícího roku. O této noci je také zkrácena
doba nočního klidu, a to na dobu od 1:00 do 6:00 dne 1. ledna.
Obecní úřad Čížkovice může udělit výjimku ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky pro dobu mimo dobu nočního klidu,
a to na žádost podanou na Obecní úřad Čížkovice alespoň 30 dnů před plánovaným dnem používání hlučné zábavní pyrotechniky,
která musí obsahovat kromě obecných náležitos1 stanovených zákonem i údaje, které slouží jako kritéria pro rozhodování o
výjimce:
a) iden-ﬁkaci osoby hodlající používat hlučnou zábavní pyrotechniku,
b) označení místa a doby (počátku a konce) plánovaného používání hlučné zábavní pyrotechniky,
c) předpokládaný rozsah plánovaného používání hlučné zábavní pyrotechniky (zejména druhy, velikost, množství pyrotechniky).
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Vladimíra Svojšová

Odpady v roce 2021
Za nakládání a likvidaci odpadu v roce 2021 Obec
Čížkovice celkově uhradila 2 856 506,78 Kč.
Nejvyšší položku tvoří náklady na svoz a likvidaci
komunálního odpadu, tedy obsahu černých
popelnic a kontejnerů, které dosáhly výše přes
860 000 Kč. Druhým nejvýznamnějším výdajem je
samotný provoz sběrného dvora, který zahrnuje i
vývoz jednotlivých kontejnerů. Roční výdaje byly
bezmála 730 000 Kč. Tře1 nejvýznamnější položku
pak představují výdaje vynaložené na objemný
a stavební odpad. Za ně uhradila obec 582 000 Kč.
Příjmy z této oblas- dosáhly v roce 2021 celkové
výše 140 671, 70 Kč. Jsou spojeny především

s odměnou společnos- EKO-KOM za vytříděný odpad (papír, plast,
sklo). Nejvíce vyprodukujeme odpadu v kategorií směsného komunálního, biologicky rozložitelného, objemného a směsného stavebního.
V porovnání za období roků 2019,2020 a 2021 se množství u prvních
třech kategorií drží na stejné úrovni. Ovšem množství stavebního
odpadu neustále roste. Opro- roku 2020 vzrostlo jeho množství o více
jak 50%. Výdaje spojené s nakládáním a likvidací odpadu za jednoho
obyvatele obce v roce 2021 činily 1 857,62 Kč.
Další nemalé peníze vynakládá obec za odstraňování
odpadu, který nebyl odložen na místo jemu určené,
nebo za likvidaci vandalství na obecním majetku.
Pevně věříme, že takto nečiní občané Čížkovic, protože
současné nastavení odpadového hospodářství obce
nemůže být ke svým občanům vstřícnější.
Nebuďte lhostejní ke svému okolí.
Pokud uvidíte někoho znečišťovat veřejná prostranství
nebo ničit obecní majetek, zakročte a upozorněte ho na
jeho špatné chování.
Obec netvoří jen pracovníci obce, ale každý jeden z nás.
Zároveň moc děkujeme všem, kteří už takto činí :-)
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REVITELIZACE BUDOV I.ETAPA
V loňském roce byla dokončena I. etapa revitalizace budov mateřské školy. Součás1 této fáze byla
výměna elektroinstalace ve dvou pavilonech a kuchyni.
Došlo k opravě spojovací chodby. Dvě budovy
byly zatepleny a dostaly novou fasádu
doplněnou kreslenými postavičkami. V průběhu
realizace byly práce rozšířeny o změnu provedení ukončení zateplovacího systému u a-ky (tak
aby se při výměně střešní kry-ny na pavilonech
mohlo kdykoliv navázat na detail a-ky), zhotovení nového minerálního podhledu a výměny
střešní kry-ny na spojovací chodbě, a osazení
nové hromosvodné soustavy na obou pavilonech. Celková cena byla 3 601 524,44 Kč s DPH.
Rekonstrukci zrealizovala ﬁrma HARTEX CZ.
O kreslené postavičky se postaral Petr Polášek.
Na akci jsme žádali MMR o poskytnu1 dotace. Pro nedostatek alokovaných prostředků náš projekt nebyl doporučen k podpoře.

REVITALIZACE
BUDOV II.ETAPA
Na konci loňského
roku byla odevzdána
projektová
dokumentace na
II. etapu revitalizace budov mateřské školy. Stejně
jako tu předešlou i
tuto
zpracovala
společnost
HOT
PROJECT. Předmětem dokumentace
je
vybudování
spojovacího krčku
mezi pavilonem „klokanů“ a pavilonem „krtečků“, a
kompletní rekonstrukce vnitřních dispozic oddělení pro
nejmenší dě-, které jsou v současné době nevyhovující,
včetně celkové rekonstrukce elektroinstalace. Tento
pavilon dostane také novou fasádu. Dále bude provedena úprava oplechování a-ky s osazením nové hromosvodné soustavy na střeše kuchyňského provozu. Nyní
bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Realizace
akce se předpokládá od července do září tohoto roku.

REVITELIZACE ZAHRADY MŠ
Revitalizace se v letošním roce dočká i zahrada v areálu mateřské
školy. Součás1 projektové dokumentace, kterou zpracovávala společnost GABRIEL s.r.o. bylo i zhodno-t současný stav vzrostlých
stromů. Inventarizačním průzkumem bylo navrženo ošetření a kácení dřevin z důvodu jejich zdravotního stavu. Vzhledem ke každodennímu pohybu dě1 na zahradě byl velký důraz kladen na bezpečnost
dřevin. Obnova zahrady je navržena do dvou etap. V první etapě již
došlo ke kácení dřevin, které byly provozně nebezpečné a byly ve
špatném zdravotním stavu. Na jaře proběhne výsadba nově navržených stromů a keřů. Před pavilónem „berušek“ vznikne trvalkový
záhon a před pavilónem „klokanů“ pocitový chodník. Úpravou také
projde plocha kolem venkovních tabulí. Realizace II. etapy kácení
je doporučeno
uskutečnit za
4-5 let. I zde je
navržena náhradní výsadba
stromů, které
zapadají
do
celkového konceptu obnovy
zeleně v prostoru mateřské
školy.
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Andrea Skružná

Adventní čas v mateřské škole
Na konec roku se děti velmi těšily.
Ještě aby ne, když i do naší
mateřské školy zavítal Mikuláš
s čertem.
Děti zazpívaly Mikulášovi i čertovi
písničky a básničky, které právě
na tento den poctivě trénovaly.
Mikulášovi se písničky velmi líbily
a nebojte, nikoho si čert do pytle
nevzal. V pekle totiž vědí, že naše
děti jsou velmi šikovné a hodné,
za odměnu děti dostaly balíčky
dobrot- a že jich bylo mnoho.
Uteklo to jako voda a za dveřmi byl Ježíšek. Děti se v tomto období seznamují s vánočními tradicemi, píší dopis Ježíškovi a netrpělivě čekají, co asi opravdu dostanou. Radost dětí byla obrovská, když
našly ve školce pod stromečkem nové hračky. Lepší zakončení roku
jsme si nemohli přát.
Závěrem
chtěli
Obci

bychom
poděkovat

Čížkovice

za

balíčky plné sladkostí, které dětem darovala k Mikulášovi.
Michaela Suchá, učitelka MŠ
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I přes různá omezení a opatření, která nás provází, se všichni snažíme o co nejběžnější a hlavně co nejvíce pestrý školní
rok plný nových zážitků. Toho jsou důkazem akce, které se v naší škole konaly v období říjen 2021- leden 2022.
A myslíme, že jich nebylo vůbec málo.

TURNAJ V MINIHÁZENÉ

DRAKIÁDA PRVŇÁČKŮ

Dne 14. 10. 2021 se žáci
4. a 5. ročníku, kteří
dochází na kroužek házené, zúčastnili prvního kola
školní ligy 2021-2022
v miniházené. Turnaj
se konal v lovosické hale
Chemik. Pro hráče byl
po dlouhé době zákazu
sportování
obrovským
zážitkem bez ohledu
na
výsledek.
Pokud
se situace nezmění, další
turnaj by se mohl konat
v prosinci letošního roku.
Nezbývá tedy než pilně

V říjnu si prvňáčci uspořádali malou drakiádu v rámci tělesné
výchovy. I když vítr skoro nefoukl, dětem přeci jen draci vzlétli.
Někomu se sice porouchali, ale dě- si je vzájemně půjčovaly
a pouštění si zkusil každý. Přirozený pohyb na čerstvém vzduchu
je opravdu bavil.

trénovat a zlepšovat výkony.

HASÍK- HASIČI DĚTM
Ve dnech 9. 10. a 18.10. se v rámci primární prevence uskutečnil
pro žáky 2. a 3. třídy program Hasík. V úvodním cyklu se žáci seznámili
s prací hasičů, vyzkoušeli si rozhovor s hasičem s dýchacím přístrojem,
ověřili si znalost bezplatných telefonních čísel 1sňového volání.
V závěru zjis-li rozdíl mezi dobrým a zlým ohněm, vyzkoušeli si teore-ckou "hru se zápalkami" a následný postup při hořícím oblečení
a základy poskytnu1 první pomoci.
V druhém bloku si žáci ověřili zapamatované informace a získali nové odkud a kde hrozí nebezpečí požáru a jak mu nejlépe předejít. Seznámili se s varovným signálem a prak-cky si vyzkoušeli nácvik a postup
úniku při vyhlášení poplachu.
Při celém programu panovala dobrá nálada a obrovská ak-vita žáků.
Snad si potřebné a získané znalos- budou pamatovat co nejdéle.

BESIP- CHODEC NEBO CYKLISTA
Projektové dopoledne proběhlo 25.10. pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Žáci si
zábavnou a hravou formou zopakovali pravidla silničního provozu na
komunikacích pro chodce i cyklisty, výbavu chodců a cyklistů, funkci
přechodu pro chodce a semaforu. Domů si jako dárky odnesly pro
bezpečnost
potřebné pásky
a
zvířátka
s reﬂexními prvky.

VĚDECKÁ SHOW MARSTAFIX
Dne 16.listopadu se uskutečnila na naší škole vědecká show společnos- Marstaﬁt. Žáci měli možnost shlédnout a sami si vyzkoušet
zábavné chemické pokusy. Dozvěděli se zajímavos- z tohoto oboru
a možná některé z nich chytly natolik, že z nich jednou budou úspěšní
12
chemici.

VÁNOČNÍ DÍLNY a PRODEJNÍ VÝSTAVA
Dne 23.11. 2021 proběhl na naší škole jednodenní školní projekt
s názvem „ Vánoční dílna“. Výstupem dne byly výrobky plné
dětské fantazie a krea-vity, které byly později nabídnuty na
prodejní vánoční výstavě konané ve dnech 30. 11. a 1.
12. ve venkovních prostorách areálu naší školy. Uskutečnila se tak
první adventní výstava výrobků dě1 Základní školy a mateřské
školy v Čížkovicích.
Děkujeme všem, kteří si v tomto čase našli chvilku a přišli
se podívat, či nakoupit si vánoční dekorace všeho druhu. Snad
se vám předvánoční práce dě1 a paní učitelek líbily.

KONEČNĚ SNÍH
Každý víme, jaké u nás jsou většinou zimy- bláto, pochmurno a nálada pod
psa. Proto jsme museli využít chvil, které netrvají obvykle dlouho, a vyrazili
jsme užívat sněhu. Nechyběly koulovačky, stavby sněhuláků ani tvorby
andělů. Dě- byly šťastné, plné energie a dovádění na sněhu si náramně
užily.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kvůli vládním opatřením se nemohla uskutečnit již tradiční obecní akce „Rozsvícení
vánočního stromu“ tentokrát
spojená s mikulášskou nadílkou. To ale neznamenalo, že
by dě- přišly o své balíčky.
Od obce je obdržely a co si
budeme povídat- zabalené
vydržely jen malou chviličku :-)
Chtěli bychom za ně touto
cestou moc poděkovat.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Poslední školní den v roce 2021 se nesl již tradičně ve znamení Vánoc. Celá budova byla nádherně
vyzdobena, nechyběl stromek, betlém, ani jiná tradiční výzdoba na chodbách. V jednotlivých třídách zářily
stromky, pod nimiž čekaly rozprostřeny dárky. Vánoční atmosféru doprovázely koledy a cukroví, které si
dě- donesly z domovů. Nechybělo vypravování tradic, tvorba PF přání ani sledování pohádek. V závěru
dne si dě- rozbalily dárky a společně jsme si všichni popřáli šťastné a veselé Vánoce a v novém roce klid,
pohodu a hlavně zdraví.
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DEN LASKAVOSTI PŘEDÁNÍ DARŮ A MILÝ VZKAZ
Již v minulém vydání jsme vás informovali, že se naše základní škola zapojila do projektu „JSEM LASKAVEC“. Protože obec Čížkovice již dlouhodobě
spolupracuje se Psím domovem v Řepnici, rozhodli jsme se ho podpořit
sbírkou ve formě stravy pro psy a kočky „bez domova“. Během měsíce
října žáci i pracovníci školy poc-vě nosili různé granule, konzervy
a pamlsky pro naše zvířecí kamarády.
Pro sbírku si pracovnice útulku přijely dne 10. listopadu 2021. U této
příležitos- přiblížily žákům pravidla a hlavně význam útulků pro opuštěná zvířata, pravidla chování při nalezení zvířat a možnos-,
jakou formou můžeme útulky podporovat. Žákům také přivezly ukázat psí a kočičí kamarády bez domova.
Z dětských očí bylo patrné, jakou mají radost ze své snahy. Hlavně zjis-ly, že i rela-vně malý dar a snaha dokáže udělat velkou
radost. Odměnou jim bylo nejen pohlazení a olíznu1 zvířecími kamarády, ale i nabídka možnos-, že v jarních měsících se dle
možnos1 mohou zajet do Psího domova osobně podívat.
Základní škola po několika dnech obdržela milé poděkování z útulku – To pohladí…

„NAŠE VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ“
Dne 10.11. jsme byli pozváni paní učitelkou Mgr. Týlovou do ZŠ v Čížkovicích. Čekali nás žáci několika tříd i kantorky, kteří si
přišli vyslechnout naše povídání o útulku, jeho významu a funkci, příběhy z každodenní práce v útulku, jak se zachovat , když vím
o týraném zvíře:, co dělat, když najdu opuštěného psa, zraněnou, zuboženou kočku… . Nejen, že dě: bedlivě naslouchaly, ale
i samy nám povyprávěly své příběhy a zkušenos: se záchranou nějakého zvířátka. Pohladily si kočičky a pejska, které jsme jim
přivezli ukázat. Žáci měli, dle jejich reakce, evidentně z naší návštěvy se zvířaty radost. S obcí Čížkovice máme dlouholetou, dobrou spolupráci. Na závěr nám předali pro zvířata v útulku krmení a konzervy… Byli jsme velmi mile překvapené nejen se zájmu
žáků, ale i z velikého daru, který nám předali.
Děkujeme všem, pracovníkům školy, žákům i jejich rodičům za veliký dar, který potěší a pomůže.
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ZÁMECKÝ PARK
Park u zámku vznikl současně s přestavbou čížkovické tvrze na barokní
zámek patrně mezi l. 1658- 1665. Po smr- Gustava Adolfa z Varrensbachu připadly Čížkovice r. 1692 klášteru sv. Jiří v Praze. A tak se zdejší zámek stal letním sídlem abatyší. Proto byla také v jeho bezprostředním okolí zřízena barokní zahrada, obehnaná vysokou zdí, na níž
byly umístěny rokokové vázy. Abatyše pak nechala napro- zámku založit zcela nový park.
Podobu parku můžeme spatřit na mapě z roku
1760, kde bylo znázorněno jeho urbanis-cké
řešení. Nový park se rozkládal za místní komunikací, od dnešní Růžové ulice až tak po dům pana
Kupery. Tehdy samotná spodní část obce končila
zároveň s Jenčickým potokem, který při
pozdějších úpravách tekl parkem ve dvou korytech.

veřejnos: a hned byl místní mládeží a místními obyvateli ničen. Lidé
káceli stromy, mládež ničila ploty, porosty, lezli po stromech. Majitelé
domů v blízkos: parku tam až vědomě, čí nevědomě vypouštěli hospodářská zvířata.“
V roce 1954 bylo v čás- parku, hned napro- zámku, postaveno
přírodní divadlo s hledištěm a dvěma přístavky po stranách, které se
zde plánovalo již od roku 1947. Důvod stavby divadla byl ten, že již
prostorově nepostačovaly prostory sálu vedle Carova hos-nce. Úpravy
přírodního divadla a přední čás- parku pak probíhaly ještě v letech
1955 a 56.
Na vojenské mapě z roku 1967 můžeme také spatřit v nejstarší čásparku nově postavenou drůbežárnu, jejíž betonová základna zde
stávala ještě v roce 1977.

V druhé polovině 70. let 20. stole1 byl
také zasypán odpadky rybník v parku,
terén byl vyrovnán a na vzniklém place
bylo nově umístěno dětské hřiště. RovNa Císařském povinném o-sku stabilního katastru z roku 1843 byl již
něž bylo zasypáno i jedno koryto potoka,
park značně zvětšen a rozšířen o vodní plochu. Stejně tak tomu je i
které sloužilo pouze při velké vodě.
v originální mapě stabilního katastru z roku 1875. Roku 1854 koupila
hraběnka Kounicová čížkovické panství a tak nastala zcela nová éra. Přírodní divadlo však již koncem 70 let neplnilo svou funkci, bylo
Park ležící odděleně od vlastního zámku byl volně přírodně krajinářsky zbořeno a na jeho místě vznikla mateřská školka. U této plochy bylo
řešen s menšími loukami a rybníčkem upuštěno od památkové ochrany roku 1975. Propojení mezi zámkem a
o výměře 0,13 ha. Mnohé hodnotnější parkem se udrželo jen úzkým chodníkem při východní straně areálu
dřeviny pocházely z dřívějších školek školky.
v Jezeří (Eisenberg). Celková rozloha
parku tehdy činila 3,5 ha. Byly zde
zastoupeny hlavně běžné smrky, douglasky, zeravy a jalovec. Za povšimnu1
stojí statný platan, převislý jasan,
převislá bříza, jírovec červený, jerlín
japonský a další. Z keřů je zajímavý úzkolistý zimolez tatarský, jabloň
bobulovitá a čínský šeřík.

Při stavbě školky byla rovněž sundána cenná rokoková brána, která
vedla do parku. Brána s kovanou mříží, byla poté uschována v obecní
garáži vedle činžáku na Šáferce. Kde se brána nachází dnes, můžeme
už jen spekulovat.
V roce 1990 byl park opět upravován, byl vykácen háj Ernesta Kühneho, byly pokácené také vrby, které dříve stávaly na hrázi rybníčka a
nově u kolotoče na místním dětském hřiš-. Byly odstraněny veškeré
křoviny, které stály podle cest a další.

Tak jak za Kouniců dosahoval park dokonalos- a jak rychle byl zveleben, tak rychlý byl i jeho pád, který započal roku 1869, kdy hraběnka Stavební činnost v parku však dále pokračovala, kdy další část krajinářKounicová prodala panství bratrům Tschinkelovým. Díky novým ské par-e byla zastavěna v roce 2007 tzv. Domovem s pečovatelskou
službou.
majitelům celé panství zpustlo.
Když ﬁrma Tschinkel v lednu 1885 upadla do konkurzu, povolil Pražský
zemský soud exekuční prodej panství. Dne 28. ledna ho získal Fran-šek Preidl, velkoprůmyslník z České Kamenice. Tehdy velkou rekonstrukcí muselo projít celé panství. Parku byla navrácena důstojnost, i
když již v ne takové míře jako za Kouniců.
Bohužel Fran-šek Preidl brzy umírá a jeho universálním dědicem se
stal Preidlův synovec Emanuel Karsch (1839-1911), pocházející rovněž
z Lísky. Fran-šek Preidl, dal poté čížkovické panství věnem své dceři
Hedvice, manželce rytmistra Ernesta Kühneho.
Za rodiny Hedviky a Ernesta Kühneho byly udržovány veškeré dřeviny
a vodní plocha, ces-čky byly vysypané pískem. Nově vznikl v parku na
louce také malý háj, do kterého se sázely stromy za každého nově
narozeného občánka v rodině.

V současné době je část zahrady jihovýchodně a jihozápadně od zámku čp. 1 veřejnos- nepřístupná a slouží klientům domova důchodců,
umístěného v zámku, část parku severozápadně od vlastního areálu
zámku je přístupná veřejnos-.
Současný stav zámeckého parku v Čížkovicích je výslednicí dlouhodobě
trvající degradace původní barokní dispozice. V roce 2015 byla započata revitalizace parku, kdy byla provedena demolice zbytků stávajícího
oplocení a zřízení nového oplocení v zámeckém parku. Součás1 realizace byla také demolice torza stávající vjezdové brány včetně zděných
pilířů a vyzdění nových
pilířů a osazení nové
kované brány. Dále byly
provedené
sadové
úpravy, oprava komunikací, ohradních zdí a
propustků.

Největší katastrofa parku však měla teprve přijít. Přišel rok 1945 a rodině Ernesta Kühneho byl veškerý majetek zkonﬁskován a od roku
1949 se stali vlastníky parku invalidé, kteří se rozhodli park opět zvelebit. O tom se můžeme dočíst i v zápisech obecní kroniky z roku 1950
na straně 61: „Po bývalém baronu Kühnovi zůstal v Čížkovicích park,16
který neměla v té době žádná vesnice na okrese. Park byl zpřístupněn

Mar-n Ladislav Brůža

Myslivecký spolek Čížkovice—Úpohlavy
Rok 2021 si navždy zapamatujeme jako rok covidových opatření. Ta zásadním způsobem ovlivnila dlouhodobě zažitá pravidla
ve společnos- a ekonomickou situaci v mnoha oblastech,
myslivost nevyjímaje. Na základě jednání s Ministerstvem
zahradnictví a Ministerstvem zemědělství se Mysliveckému
svazu podařilo zachovat většinu činnos1 v honitbách celkem v
nedotčeném stavu.

Zajíci se u nás drží celkem ve stejných počtech. Oproloňskému roku jsme zaznamenali výrazný pokles u bažantů.
Už v letních měsících jsme pozorovali, že nebylo vidět tolik
mladých bažan1ků, jako tomu bylo v minulých letech.
Je možné, že to bylo způsobené velkými teplotními výkyvy
počasí během doby jejich líhnu1. Snad letošní rok bude
příznivější a stavy se opět zvednou.

Náš myslivecký spolek mohl v prosinci a listopadu konat hony Během zimních měsíců se myslivci věnují hlavně přikrmování
na drobnou zvěř, tedy na bažanty a na zajíce. Na 4 honech jsme zvěře. Dbají také na klid v honitbě, aby zvěř nebyla příliš rušena
celkem ulovili 21 bažantů kohoutů, 60 zajíců a 2 straky.
a mohla tak v dobrém zdravotním stavu zimu přečkat.
Již v březnu začínají na svět přicházet první malí zajíčci. V této
době jsou velice ohrožení na volno pobíhajícími psi. Rádi
bychom touto cestou požádali majitele psů, aby je nenechávali
volně pobíhat v polích, venčili je jen na vyhrazených místech
a v přírodě je měli vždy na vodítku.
Na leden jsme plánovali uspořádání tradičního plesu. Ale stejně
jako v loňském roce to kvůli opatřením nešlo. Pokud to situace
dovolí, rádi bychom ho uskutečnili třeba v březnu. Tombola
by byla opět bohatá na zvěřinu, která je již přichystaná
v mrazácích.
Rád bych ještě poděkoval panu Lískovi, který nám umožnil se
před a po honu scházet v jeho hospůdce. A také panu
Hrachovcovi za ochotu nám vždy dobře uvařit.
Roman Brůna

Se starým rokem jsme se tradičně rozloučili na fotbalovém pažitu. Před oslavami
Nového roku se sešli hráči „A“ týmu a staré gardy a zahráli si silvestrovský fotbal
takzvaně starý pro- mladým.
Před Vánoci se sešel výkonný výbor Viktorky. Na zasedání jsme zhodno-li rok 2021 a
sjedno-li plány na rok na 2022. Při této příležitos- byli pozváni i trenéři mládeže,
kterým jsme poděkovali za odvedenou práci pro náš klub. Hlavním cílem tohoto
roku je pro nás obnova dorostu. Tuto kategorii bychom chtěli přihlásit už na jaře
pro nový fotbalový ročník 2022/23. Tímto bychom chtěli oslovit nové tváře
v dorosteneckém věku (15 – 17let), které by chtěli oblékat čížkovický dres. Pro více informací prosím kontaktujte trenéra
Václava Udatného (737 933 217).
Přípravy na jarní část sezóny jsou v plném proudu. Mladší přípravka,
mladší žáci, starší žáci a stará garda se připravují v místní hale. Týmu
dospělých odstartovala příprava 18.1. Tréninky probíhají v terénu
(úterý) a v čížkovické tělocvičně (čtvrtek). Od začátku února bychom se
měli také připravovat na umělé trávě v Lovosicích. Ale pokud počasí
dovolí, raději bychom přípravu absolvovali na přírodním povrchu.
Starší žáci se zúčastnili turnaje O pohár předsedy OFS, který se konal ve
sportovní hale Chemik v Lovosicích. Náš tým se mezi velkou konkurencí
neprosadil a umís-l se na posledním místě, ale jak se říká: „není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Nutno dodat, že i přes porážky si kluci
tento turnaj užili. Stejnojmenného turnaje se zúčastní i mladší žáci.
Turnaj je na programu 30. 1.
Děkujeme všem za přízeň v roce 2021 a těšíme se na Vaše návštěvy i v tomto roce.
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UdálosX z Domova důchodců
Halloween v Domově důchodců Čížkovice
V úterý 2. listopadu oslavili senioři
z našeho domova celosvětový svátek
Halloween. S 1mto dnem si zároveň
připomínají i tradiční český svátek
všech zesnulých Dušičky.
Každý rok den před touto oslavou se
uživatelé setkávají ve společenské
místnos-, kde si přichystají suroviny
a společnými silami vyrobí občerstvení v podobě lineckého a perníkového pečiva. Někteří připravují těsta,
jiní je poté rozválí a modelují tvary
symbolizující tuto roční dobu a již
zmíněný svátek Halloween. Nesmí
tak chybět cukroví ve tvaru dýní,
netopýrů, duchů, či kočky, ježka,
spadaného lis1 aj. Tato ak-vita je
mezi seniory velmi oblíbená. Společně se i diskutuje na dané téma a samozřejmě nesmí chybět drobné občerstvení. Poté se vše upeče, nazdobí, slepí marmeládou a uschová do
druhého dne.
Halloween se slaví již od dopoledních
hodin. Uživatelé se opět setkají
na společenské místnos-, kde jsou
pro ně připraveny dýně, náčiní a personál oděný do tema-ckých kostý-

mů, což podtrhuje
celou atmosféru
těchto svátků. Společnými
silami
dýně vydlabávají
a následně vyřezávají různé tvary
obličejů. Do této
ak-vity se zvládnou zapojit pouze
někteří.
Je
to
náročné, ale to na
věci nic nemění,
jelikož ostatní uživatelé volný čas vyplní povídáním si na různá témata anebo poslechem a zpíváním známých písní. Když je vše ze stolů
sklizeno, uvaří se káva, ke které je
podáváno výtečné linecké a perníkové cukroví. Všichni senioři si celé
dopoledne velmi užijí a mohou
ochutnat své vlastní cukroví. Vždy
se po něm zapráší a vzpomínkou
zůstávají
drobečky a prázdné
talířky. Tím to ale nekončí. V odpoledních hodinách se ještě někteří
uživatelé sejdou v zahradě domova,
kde zhotovené dýně společnými
silami rozmís1 po zahradě a rozsví1
svíčky. Je krásné sledovat, jak jsou
senioři na své výtvory pyšní a jak plápolající svíčky v šeru zahrady vše
rozzáří.

Přivítání adventu
V pátek 26. listopadu přivítali naši uživatelé nastávající advent.
Posezení proběhlo venku na zahradě domova. Pro uživatele byly od
16 hodin připraveny nazdobené stoly vázičkami, svíčkami a
občerstvením v podobě slaného pečiva a teplého čaje. Po úvodním
proslovu a uvítání všech zúčastněných vedoucí domova paní Ing.
Jakubcovou, proběhlo slavnostní rozsvěcení venkovního prostoru
domova, betlému a vánočně nazdobeného stromu. Senioři byli mile
překvapeni příchodem muzikantů, kteří jim u osvětleného betlému zahráli vánoční koledy na
trumpety. Při poslechu písní bylo podáváno výborné svařené víno s citrónem pro zahřá1 společně s domácím upečeným perníkem
ozdobeným šlehačkou. Navozená atmosféra všem připomněla blížící se vánoční svátky, byla plná pohody, spokojenos- a také dobré nálady.
Uživatelé si tak díky tomu mohli společně zazpívat vánoční koledy a připomenout čas, který je zasvěcen klidu, rozjímání, tradicím, přípravě
vánočního cukroví a společně trávených chvil v kruhu rodinném a mezi přáteli. Všichni zúčastnění senioři si tento podvečer užili, byli nadšeni
krásnou vánoční výzdobou, navozenou pohodou a již se těší na blížící se vánoční čas plný krásných vzpomínek.
Domov důchodců Čížkovice navšZvil Mikuláš, čert a andělé

keramické svícínky, a také adventní svícny zdobené mašličkami,
vánočními ozdobami a čerstvými větvičkami, které provoněly celou
V pátek 3. prosince nás navš1místnost. Senioři byli nadšeni a obdivovali šikovnost dě1, které jim
vili Mikuláš, čert a dva andělé.
tato nádherná překvapení připravily. Přáníčka s konkrétními křestními
Senioři si s nimi popovídali,
jmény si uživatelé vystavili ve svých pokojích, svícínky ozdobili stoly
zavzpomínali na dřívější léta a
v kulturních místnostech a přírodní adventní svícny vystavili do oken a
našli se i tací, kteří beze studu
na stoly v chodbách, kde je mohou obdivovat všichni kolemjdoucí.
zazpívali vánoční koledu, anebo
Aby senioři, kteří se posezení nemohli zúčastnit, o toto krásné překvapřednesli báseň.
pení plné dárečků nepřišli, Mikuláš s čertem a anděly postupně obešli
Všichni zúčastnění dostali hned
všechny pokoje a zbylé dárečky osobně předali. Dojemné chvilky
několik milých dárečků. V jednom bylo ukryto různorodé ovoce plné
nedokázaly utajit ani malé kapičky slz, které se v mnoha očích snažily
vitamínů a nechyběly ani dobroty k odpoledním chvilkám při kávě.
skrýt.
Poté andílci předali dárečky od dě1 ze Základní školy Všehrdova
Touto cestou velmi děkujeme všem dětem a paním učitelkám ze
v Lovosicích. Dě- pro seniory vyrobily nádherné závěsné anděly,
18Základní školy Všehrdova v Lovosicích.
přáníčka s vlastnoručně napsaným přáním k vánočním svátkům,

Hudební vystoupení v Domově důchodců Čížkovice
Ve středu 8. prosince bylo pro seniory připraveno hudební vystoupení. Do domova zavítal hudebník a zpěvák Jan
Vízner se svojí pěveckou partnerkou Helenou Krupovou. Jelikož se již neúprosně blíží vánoční svátky, hudební duo
směřovalo písně a povídání k této téma-ce. Své písničky prokládali povídáním o průběhu celého adventu, zvycích,
které toto období doprovází, až po oslavy Silvestra. Své vyprávění pan Vízner oživil o žertovné historky na téma
Santa Claus a Ježíšek, o pečení cukroví, Štědrém večeru, či
tolik oblíbeném vánočním úklidu všech hospodyněk. Písně
doprovázeli hrou na elektronické klávesy, ale také zpestřili
doprovodem na trubku, či saxofon. Celou atmosféru
podtrhovala vánoční výzdoba kulturní místnos-, s krásně
ozdobeným a rozsvíceným stromečkem, a připravené
tema-cké kulisy zdobené blikajícím osvětlením. Jelikož
mnoho písniček senioři znali ze svého mládí, mnozí si je připomněli a zazpívali společně
se zpěváky. Vystoupení navodilo příjemnou vánoční atmosféru plnou pohody,
uživatelům se líbilo a účinkující na závěr odměnili potleskem.

Vánoční posezení
Čtyři svíčky zapálené na
adventním svícnu nám
připomínají, jak čas le1
závratnou
rychlos1.
Než jsme se s-hli nadát,
máme před sebou vánoční svátky. Uživatelé
se i letos sešli ve
vánočně
nazdobené
společenské místnos-.
Velikým překvapením, pro ně bylo hudební vystoupení pana Materny.
Hrou vánočních melodií na harmoniku a zpíváním tradičních koled
potěšil srdce všech přítomných. Nálada celého vánočního posezení
byla opravdu kouzelná. Všichni uživatelé si celé odpoledne užívali
dobrého pohoštění a milého, vstřícného přístupu harmonikáře pana
Materny. Své vystoupení neopomněl doplnit povídáním o probíhajícím
adventu, vánočních tradicích, či zvycích. Uživatelé se s chu1 zapojili
do zpívání vánočních koled a s rados1 si užívali celé odpolední
vystoupení.

Co by to ale bylo za vánoční posezení bez dárků!? Ani toto nechybělo.
Zaměstnanci měli pro všechny uživatele
domova připraveny dárečky, které všem
seniorům postupně předali jak v kulturní
místnos-, tak i poté na pokojích těm,
kteří se ze zdravotních důvodů nemohli
vánočního posezení zúčastnit. A skutečně
všem udělaly dárky velikou radost. Bylo
krásné sledovat veselé úsměvy na tváři
všech a místy i malinké slzičky doje1.
A tak to má být. Dělat si radost, užívat si
co nejvíce tyto nastalé chvilky, těšit se ze
života a mít kolem sebe lidi, co se mají
rádi.
Touto cestou chceme ještě jednou velmi poděkovat panu Maternovi
za jeho ochotu, vstřícnost a lidský přístup k našim seniorům, jelikož
svojí pozi-vitou, milými úsměvy a dobrovolnickou činnos1 přináší do
našeho domova radostné okamžiky a milé vzpomínky na krásně strávené dny.

Silvestrovská oslava v Domově důchodců Čížkovice
Bujaré oslavy konce roku se nevyhnuly ani našemu zařízení. Každý, kdo vešel do jídelny, která byla
slavnostně vyzdobená barevnými fáborky, lampionky a balónky, si v duchu zavzpomínal na doby,
kdy se většina lidí sešla u televize a nechala se bavit estrádním programem. Při pohledu na stoly,
plné dobrot se všem přítomným objevil úsměv na tváři. Každý si mohl vybrat na co měl chuť, na výběr bylo sladké cukroví, slané brambůrky a všemi oblíbené chlebíčky. K pohoštění se podávala káva
nebo čaj s rumem. Aby byla zábava ještě velkolepější, přišel nám zahrát na harmoniku pan Materna,
kterého si naši uživatelé velice oblíbili. Neúnavně hrál známe písničky, při kterých si mnozí zazpívali.
Těm, kterým se do zpěvu moc nechtělo alespoň podupávali nohou do rytmu.
Všichni známe, jak čas při dobré zábavě
běží neuvěřitelně rychle. I nás překvapilo, že už nadešla chvíle si připít do
nového roku šumivým sektem a popřát
si vše nejlepší a pevné zdraví.
Při té příležitos- jsme si novoročně
předsevzali, udržet si dobrou náladu a
pozi-vní myšlenky.

Za celý kolekXv Domova důchodců Čížkovice Vám všem přejeme příjemný start
do nového roku 2022.
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