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Nadcházející tři měsíce budou plné kulturních, sportovních a společenských akcí,
které pro Vás přichystala nejen obec, ale i spolky, které v ní působí. Pevně věříme, že žádné komplikace nenastanou a budeme si všichni moci předešlé období
řádně vynahradit. Přejeme všem krásné a pohodové období jara.
O jarní výzdobu obce se opět postaraly dě0 z naší školy a školky. Musíme říci, že
si daly velice záležet a svými výrobky předčily naše očekávání. Děkujeme :-)
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MICHALOVI MAZLÍČCI
Odpoledne plné zábavy, her a ponaučení připravil pro naše nejmenší Michal Nesvadba se svým divadelním představením Michalovi mazlíčci. Díky němu děti cestovaly v prostoru i čase. Přenesly se na klidné
a prosluněné místo v africkém pralese, kde potkaly řadu exotických zvířecích přátel. Pak se zase vrátily
v čase do Michalova dětského pokojíčku, kde se ukrývala řada jeho oblíbených plyšáků. Děti nepřišly ani
o originální dárky vymodelované ze samolepící pásky, tedy o Michalovy zlepšováky a vynálezy. Některé
děti Michal do svého představení i aktivně zapojil. V jednu chvíli se v sále dokonce rozpoutala polštářová bitka. Nakonec dorazil i František :-) Soudě podle výborné atmosféry, která se nesla plným sálem
po celou dobu představení, a dlouhého potlesku v jeho závěru si všichni zúčastnění vystoupení moc užili.
Andrea Skružná
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ZÁMECKÝ PARK ČÍŽKOVICE
Vzhledem k četným dotazům a nesouhlasům s kácením vzrostlých stromů v zámeckém parku bychom rádi ještě jednou
vysvětlili, proč ke kácení stromů dochází.
I když se na první pohled může zdát, že stromy byly zdravé a k jejich kácení nemuselo dojít nebo k němu snad došlo z nějakého
rozmaru obce, není tomu tak. Na všechny stromy v zámeckém parku byl v roce 2018 zpracován podrobný dendrologický posudek.
Ten zpracovala Ing. Anna Grünerová, členka České komory architektů, která má v tomto oboru mnohaletou praxi. Ing. Grünerová
ve svém posouzení doporučila (z celkového počtu téměř 500 stromů) k pokácení více než 40 stromů různých druhů (jasany,
javory, smrky, modříny, jírovce, jilmy). Stromy byly ke kácení doporučeny především ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.
Stromy byly proschlé, nakažené dřevokaznými houbami, napadené hmyzem (např. jasany jsou napadeny lýkohubem jasanovým a
lýkohubem zrnitým), některé stromy měly narušený kořenový systém a hrozil tak jejich pád, některé stromy byly vyhodnoceny
jako infekční a musely být odstraněny, aby se infekce nerozšířila na jiné, zaAm zdravé stromy.
Kácení probíhalo postupně v několika etapách. V prvních etapách byly pokáceny menší a suché stromy, které neměly žádný
potenciál z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Následně byl panem Ing. et. Ing. Bc. Borkem Fraňkem na vytypované stromy, ty s různými du0nami a viditelnými vstupy hmyzu, zpracován zoologický průzkum. Ten potvrdil přítomnost zvláště
chráněných druhů živočichů, především několika druhů netopýrů, ještěrky obecné, veverky obecné, lejska šedého a krahujce
obecného. Obec tedy musela požádat o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Ústeckého kraje. Zároveň musela obec požádat o souhlas s kácením stromů Městský úřad Lovosice, úsek památkové péče, odbor stavebního úřadu a
územního plánování, protože zámecký park je veden
v seznamu kulturních památek ČR (rejst. číslo ÚSKP 46525/5
-1983). Než obec získala všechna potřebná vyjádření a byla
schopná dodržet v nich stanovené podmínky, uplynul nějaký
čas, a proto k poslední fázi kácení, která se týkala bohužel
právě těch největších a tedy nejvíce viditelných stromů,
došlo až nyní. Za zmínku ještě stojí, že kácení prováděla
odborná ﬁrma po předchozí konzultaci s p. Fraňkem,
který těsně před samotným kácením vyloučil přítomnost
netopýrů.
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Kácením samozřejmě práce v parku zdaleka nekončí. Následovat bude ještě frézování pařezů, zásyp jam a oseA trávy. V současné
době pracujeme spolu s Ing. Grünerovou na projektu náhradní výsadby, aby došlo k nahrazení pokácených stromů a celkovému
omlazení parku. Výsadba stromů pak bude probíhat dle doporučení projektantky, pravděpodobně v několika etapách v závislos0
na vhodných podmínkách. Zároveň budou v nejbližší době do blízkos0 pokácených stromů umístěny celkem 4 budky pro netopýry, které jim poskytnou útočiště namísto pokácených stromů.
Někteří z Vás si jistě všimli, že v parku zůstala „torza“. Tato torza, konkrétně
dubu letního v zadní čás0 parku a jírovce maďalu v blízkos0 dětského hřiště, zde
byla ponechána na doporučení zoologa p. Fraňka pro hmyz, který se zde nachází
v různých vývojových stádiích a ke svému životu potřebuje právě toto „mrtvé
dřevo“. Torza tedy slouží jako tzv. broukoviště.

Torzo jírovce maďalu

Torzo dubu letního

Kácení v parku, jakkoliv se může zdát zbytečným, bylo prováděno především z důvodu bezpečnos0 našich obyvatel, seniorů
z domu s pečovatelskou službou a domova důchodců, děA z mateřské školky, rodin s dětmi, nác0letých, kteří se zde scházejí na
lavičkách, pejskařů a všech, kteří do parku zavítají. O tom, že ne všechny stromy ustojí letní bouřky a silné větry, které nás
poslední dobou potrápily, se můžete přesvědčit na následujících fotograﬁích. Fotograﬁe Vám poskytnou pohled na to, jakou
spoušť může spadlý strom způsobit.

Vladimíra Svojšová

Březen 2017

Červenec 2021

Říjen 2017

Srpen 2018
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Říjen 2021

REVITALIZACE NÁDRŽE JE ODLOŽENA
Odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice nám
ve stavebním povolení stanovil podmínku, abychom před
zahájením vlastních prací na revitalizaci nádrže nechali
udělat zoologický průzkum. V případě výskytu zvláště
chráněných živočichů bychom pak byli povinni zajis0t povolení výjimky, kterou uděluje Krajský úřad Ústeckého kraje.
Zoologický průzkum vyhotovil Český svaz ochránců přírody
Ophidia Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk. Jeho terénní šetření
probíhala v období května až září loňského roku. Nakonec
byla zjištěna přítomnost ropuchy obecné,
která je ohroženým
druhem, a skokana
skřehotavého, který
je dokonce kri0cky
ohroženým druhem.
Zpracovatel průzkumu
nám doporučil zahájit odchyt a transfer obojživelníků ihned
na začátku migrace k vodě a u skokanů skřehotavých po
probuzení ze zimního spánku, aby se zde již nerozmnožovali. Vlastní stavební práce na nádrži doporučil ústně zahájit
v květnu 2022, aby navázali na odchyt a odlov všech
živočichů a jejich transfer na náhradní stanoviště. Na
základě těchto doporučení jsme vypsali výběrové řízení na
zhotovitele. Na Krajský úřad jsme podali žádost o udělení
výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad
měl ovšem jiný názor než zpracovatel projektu. Odchyt a transfer živočichů nám povolil až od 15.8.2022. Se zhotovitelem jsme se
naštěsA domluvili na posunuA začátku celé realizace. Teď už jen doufejme, že toto byl jediný zádrhel celé akce.
Andrea Skružná

OPRAVA POMNÍKU V ČÍŽKOVICÍCH BYLA DOKONČENA
V březnu byly dokončeny poslední práce na opravě pomníku v Čížkovicích, které započaly na podzim loňského roku. Cílem oprav
bylo přiblížit jeho vzhled co nejvíce jeho původní podobě. Rozsah oprav vyhotovil referent Státní památkové péče Městského
úřadu Lovosice pan Robert Paťcha. Zhotovitelem byla ﬁrma LT-Bau, která veškeré práce provedla za 434 615 Kč bez DPH.
PŘED

PO
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BUDKY PRO NETOPÝRY
Do Zámeckého parku Čížkovice v blízkos0 pokácených stromů byly nainstalovány celkem 4 budky pro netopýry. Jejich umístění bylo jednou z podmínek rozhodnuA Krajského úřadu Ústeckého
kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kterým bylo
povoleno pokácení stromů, jejichž du0ny obývali zákonem zvláště chránění živočichové netopýr
rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr dlouhouchý a ještěrka obecná.
Na doporučení zoologa Ing. et. Ing. Borka Fraňka byly zakoupeny budky z dřevobetonu. Tato
směs dřevěných pilin, cementu a dalších příměsí je velmi pevná, zajišťuje extrémní životnost
budky (cca 25 let), ale i velmi dobrou tepelnou izolaci. Materiál je paropropustný a dobře
kompenzuje prudké
změny teplot. Proto nedochází ke kondenzaci vlhkos0
uvnitř úkrytu.
Pevně věříme, že budky budou mít brzy nové obyvatele a stanou se tak nedílnou součásA našeho parku.
Vladimíra Svojšová
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Barevný začátek roku v mateřské škole
Každý rok si v mateřské škole konec zimy zpestříme karnevalem a barvami.
Na karneval se všichni moc těší, děti s učitelkami
vyzdobí třídy balónky, stuhami a nachystají si
soutěže. Připraví se také dobroty, ty nesmějí na
karnevalu chybět. Pochválit musíme zejména rodiče, kteří přinesou dobroty do školky (dětský
šampus, křupky, popcorn, sušenky atd.)
Během karnevalu děti plní různé soutěže (hod
míčem, překážková dráha, hledání předmětů..),
nechybí samozřejmě tancování a zpívání pro radost.
V naší školce nevyhlašujeme soutěž o nejkrásnější masku, protože všechny děti mají vždy masku
překrásnou a my bychom nedokázali vybrat tu
nejlepší. Každé dítě si proto odnese domů dobroty za plnění úkolů.

V předjaří voláme barvy mezi nás
„Barevným týdnem“. Každý den jsme
všichni oblečení v určené barvě, na kterou
se pak zaměřují činnosti s dětmi.
Červená barva je zaměřená na lásku a
kamarádství, zelená barva nás seznamuje
s ekologií, modrá barva znázorňuje vodu,
bílá barva se zaměřuje na zimu a její
přechod na jaro a žlutá barva nás
seznamuje se sluncem, teplem a počasím.
My se na jaro těšíme a vy?
8

Michaela Suchá učitelka MŠ
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JARNÍ TVOŘENÍ

Že zatím venku jaro nebylo? Nevadí! V naší škole jsme si čekání
zpestřili 4. března projektovým dnem nazvaným „Jarní tvoření“.
Zaměřili jsme se na vše, co se týká tohoto ročního období. Žáci
jednotlivých tříd si lámali hlavu nad úkoly s jarní tématikou.
Od rozhovorů, hádanek, básní a přípravy jarního pokrmu přešli k hlavní
náplni dne, kterou byla tvorba výzdoby pro okolí školy a obcí Čížkovice
a Želechovice. Děti pracovaly s nadšením. Den se vydařil a výrobky
opravdu stojí za to.

PONOŽKOVÝ DEN

21. března se koná symbolicky Světový den Downova
syndromu. 5. třída tuto akci podpořila tím, že si na každou
nožku navlékla jinou ponožku.
Když se totiž dají dvě
ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě
proto symbol ponožek. Žáci se dozvěděli, jak Downův syndrom vzniká. Hlavně také to, že mezi námi žijí tito lidé, kteří
jen potřebují trochu více podpory a porozumění.

MATEMATICKÝ KLOKAN

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže
Matematický klokan. Naši žáci soutěžili v kategoriích Cvrček
(2., 3. třída) a Klokánek (4., 5. třída). Ze souboru převážně
logických testových úloh v čase 60 minut vybírali z pětice
nabízených možností řešení. Úlohy byly řazeny dle obtížnosti
od nejjednodušších až po opravdu záludné a složité. Uvidíme,
jak úspěšní byli v řešení.

HURÁ DO KINA

Jistě si vzpomínáte na vánoční prodejní výstavu, kterou naše škola pořádala v zimě. Slíbili jsme také, že naše děti ze
školy a školky dostanou odměnu za svou pečlivou práci. Sliby plníme, a proto jsme uspořádali výlet do kina
v Litoměřicích na animovaný film Velký červený pes Clifford.
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DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Dne 22. března srdečně zvala naše základní škola
budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale i širokou
veřejnost na Den otevřených dveří. Navštívit nás
bylo možné v době od 14:00 do 16:00 hodin.
Během této doby si návštěvníci mohli prohlédnout
prostory celé budovy, nahlédnout do jednotlivých
tříd, školní družiny, mediální učebny i keramické
dílny. V každé učebně byly připraveny krátké
informace o činnostech v ní, vystaveny byly tradiční
učebnice i netradiční pomůcky k výuce. Vystaveny
byly fotografie z pravidelných akcí, besed,
projektových dnů či plaveckých výcviků konaných
na naší škole. Po celou dobu byli v budově
k dispozici pedagogové, kteří poskytovali potřebné informace o všem, co naše škola nabízí. Návštěvníci také mohli
zapsat do návštěvní knihy své pocity, náměty i připomínky k naší škole.
I když se jednalo o první ročník této akce, účast nás velmi mile překvapila a všichni ve škole se na nové budoucí
prvňáčky těšíme.
Mar0na Pochobradská Týlová
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Nejstarší trám v kostele sv. Jakuba

Letos tomu bude již 345 let (1675 – 77), co
byl

farní

kostel

sv.

Jakuba

Staršího

v Čížkovicích od základů nově vystavěn.
Při celkové rekonstrukci kostela roku 1866
lze předpokládat, že byl celý krov upraven a
zvednut a Am pádem se po úpravě střecha
kostela zvedla o 2200 mm opro0 původní
staré vazbě, což nám dnes dokazuje i vnitřní
západní šAt kostela, kde jsou patrné změny
vidět.
Dnešní krov mimo to nese známky i mladších oprav, které však nijak zásadně nesetřely jeho druhotné konstrukční
řešení. O jejich časovém určení svědčí množství psaných nápisů na konstrukci krovu, které jsou datovány od konce 19.
až do konce 20. stoleA. Je třeba upozornit, že ne všechna data s podpisy musí mít souvislost s opravou krovu, ale
může se zčás0 jednat o nápisy spojené s opravou kry0ny (pláště) střechy.
Zajímavým zjištěním při průzkumu krovu byly stopy po starší (původní) konstrukci krovu. V podkroví byl zachován
jeden původní trám, a to díky tomu, že byl částečně ukotven v klenbě lodi kostela. To je také dokladem dobového
způsobu zakončení stavby, kdy je nad poslední patro vyzdvižen krov a teprve následně je vyzdívána klenba.
Trám je ručně tesaný, nepravidelný, o celkové délce od severní
stany kostela k jižní 8930 mm, na severní čás0 má rozměry
250 x 280 mm, uprostřed jsou rozměry 220 x 210 mm a na jižní
straně má trám rozměry 240 x 180 mm. Přitom na severní straně
kostela, je trám mírně zvlněn do boku. Tento nejstarší trám je
osamocen a od dnešního vazního trámu je vzdálen o 780 mm.
Do podkroví kostela se dá dostat pouze ze žebříku, který musí být
umístěn na chóru pro hudebníky a opřen o římsu ochozu kostela.
Na mírně šikmé římse u okna se musí postavit další žebřík, který směřuje již do vikýře v klenbě kostela. Otvor pro vlez
do podkroví, je o velikos0 680 x 500 mm.
Z vikýře k plné vazbě se jde po dřevěném schodiš0, jehož bočnice tvoří dva obdélníkové trámky a 11 schodišťových
prkenných stupňů bez zábradlí. Lze ještě jen podotknout, že vikýř se nachází v jedenác0metrové výšce.
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Mar0n Ladislav Brůža

NAŠE MLÁDEŽ
Každým náborem k nám do klubu přichází dě0, od těch nejmenších až po ty větší, které jsou
rozděleny podle věku do svých kategorií od přípravky po juniorky. Chodí pravidelně na tréninky, kde
mají výborné podmínky a kde získávají pod vedením kvaliﬁkovaných trenérů volejbalové zkušenos0,
které postupně zúročí v krajských soutěží, kterých se zúčastní.
Letos chodí i více chlapců a jestli se zadaří a kluci se udrží, tak by bylo hezké přihlásit je v příšAm
roce do soutěže, tak jak tomu bylo i v sezóně kdy volejbal u nás v Čížkovicích začínal. V té době se
podařilo vychovat družstvo kluků, které si prošlo všemi kategoriemi.
Doufáme že volejbal bude dě0 i nadále bavit a bude se jim mezi
námi líbit.
Naší chloubou může být, že jsme vesnice v kraji, která se stará
o volejbalovou mládež a má zastoupení ve všech kategorií. Nevyrovnáme se počtem městům Děčín, ÚsA... , kde se jim sejde
30 děA v každé kategorii a na soupisce mají k dispozici dvě šestky stejně výkonných a vysokých hráček. O to více potěší, že pracujeme s malým počtem a výkonnosA jsme rovnocenným soupeřem.
Velký dík patří všem trenérům, kteří tomu věnují svůj drahocenný čas.
Rodičům za vstřícnost.
Odměnou nám může být to, že přes dobu covidovou se nám podařilo
dě0 udržet u sportu.
V letošním roce máme v klubu 111 členů, z toho 73děI
Přípravka 7děvčat a 8chlapců

KCM (krajské centrum mládeže)

Žákyně 24 děvčat a 3chlapci

Do užšího výběru hráček ústeckého kraje ročníku 2008 - 2009 se
dostala Háňa Lupínková.

Starší žákyně 11 děvčat

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

Kadetky 12 děvčat
Jarda Jelínek

Juniorky 8 děvčat

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
V sezóně 2021—2022 hrály naše mladší žákyně 4-kový minivolejbal podle rozpisu soutěží
Ústeckého kraje. Na první kvaliﬁkační kolo následně navazovalo 5 turnajů, kterých se celkem
účastnilo 20 týmů. Závěrečný turnaj proběhl v neděli 3.4.2022 v Jirkově. Zúčastnily se ho
ještě týmy z Litvínova, Žatce a Jirkova. Se ziskem 7 bodů ho naše mladší žákyně vyhrály.
V dubnu a květnu se dě0 účastní krajských kol v barevném
minivolejbale. Výrazem Minivolejbal označujeme variaci šestkového
volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě
tohoto sportu též věnovat. Minivolejbal je určen pro dě0 prvního
stupně základní školy. Jde v zásadě o postupný přechod od přehazované k volejbalu. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilos0 a náročnos0
každé z variant.

Trénink přípravky

Žlutý volejbal je v podstatě klasická přehazovaná. Při oranžovém volejbalu se podání hází, míč se chytá, přihrává se prsty po vlastním nadhozu. Červený
volejal umožňuje podání prsty nebo klasicky vrchem/spodem, již se nechytá, hraje se pouze prsty.
Pokud hráč nehraje přes síť, může použít pomocné odbiA nad sebe. Zelený a modrý volejbal je již
skoro klasická hra, liší se v drobných pravidlech, ve velikos0 hřiště a v počtu hráčů.
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Petra Skružná

UdálosL z Domova důchodců
NahlédnuI do života v Domově důchodců Čížkovice
Návštěva obchodu, kadeřnického salonu či procházka s pejskem jsou pro
řadu z nás naprosto běžné činnos0, avšak pro naše seniory jsou to mnohdy nedosažitelné cíle. Z tohoto důvodu se snažíme všední dny uživatelům
oboha0t Am, že jim tyto ak0vity zprostředkováváme přímo v Domově
důchodců Čížkovice. Každý měsíc dojíždí prodejce se svým zbožím,
kde si každý může vybrat nejen sladké nebo trvanlivé potraviny, ale i
kosme0ku a jiné zajímavé věci.
Velmi oblíbeným zpestřením dne našich seniorů se stala pravidelná
návštěva fenky Bony, která svojí bezprostřednosA a zájmem o uživatele
dokáže téměř na všech tvářích vykouzlit úsměv. Za svoji přítulnost je
následně odměněna. Dokáže si opatrně vzít z rukou uživatelů speciální
dobrotu pro pejsky. Uživatelé se při loučení těší na další návštěvu a Bona
odchází se spokojeným vrtěním ocásku.
Každý měsíc se jedna z koupelen v domově důchodců promění
v kadeřnický salon, kde oceňovaná vlasová specialistka paní Lucie Harrerová ze salonu Harrer's fashion hair, vytváří krásné účesy našim uživatelům. Vedle na druhé koupelně probíhá pedikúra, kterou si mohou dopřát
jak ženy, tak muži. Péče o nohy je náročná a je zapotřebí odborné pomoci, z tohoto důvodu nás navštěvuje zkušená pedikérka paní Marková.
Zdálo by se, že jsou to maličkos0, ale tyto prožitky dokážou našim uživatelům zpříjemnit celý den.
Zuzana Česalová, Zděnka Enochová

Saténové ruce
Péče o ruce je, obzvlášť v zimním období, velice důležitá.
V chladném počasí je naše pokožka díky minimální vlhkos0
vzduchu suchá, napnutá, podrážděná a má tendence
šupinatět. Proto jsme si dne 9. února 2022 pro naše
uživatelky v Domově důchodců Čížkovice připravili ryze
dámskou záležitost s názvem Saténové ruce.
Kulturní místnost se proměnila v kosme0cký salón, kde k navození příjemné atmosféry voněla
aromalampa po růžích a v pozadí 0še hrála meditační hudba. Na uživatelky čekala uvolňující
koupel pro ruce, příjemná masáž pomocí krémů, jemná manikúra a kdo chtěl, mohl si nechat
nalakovat nehty barvami dle svého výběru. K tomu všemu byla připravená káva a drobné
občerstvení.
Naše uživatelky si celé odpoledne velmi užily, v průběhu akce samy přicházely s nápady, které
by se jim ještě líbily zařadit do programu na příště. Už se nemůžou dočkat, až si dámské
odpoledne zase zopakujeme.
Zuzana Česalová, Zděnka Enochová

Zaměstnanci Domova důchodců Čížkovice se zapojil do sbírky
Dění na Ukrajině zasáhlo životy mnoha z nás, každý den napjatě sledujeme událos0 válkou
zmítané země. Při pohledu na ženy, dě0 a seniory, kteří musejí opouštět své domovy,
nám puká srdce žalem. Z tohoto důvodu nechceme být lhostejní, proto jsme podpořili
sbírku, kterou vyhlásilo naše ředitelství Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. Mezi
zaměstnanci se během dvou dnů vybralo 5 800 Kč, za které se pořídilo mnoho užitečných
věcí. Zboží se zakoupilo v Čížkovickém obchodu Eso market. Pořízeno bylo hlavně dětské a
trvanlivé jídlo, hygienické prostředky, léky, deky a sví0lny.
Vedoucí Domova důchodců Čížkovice paní Ing. Vlasta Jakubcová děkuje všem, kteří se zapojili do sbírky na podporu Ukrajiny.
Je naším velkým přáním, aby se sbírka dostala k potřebným co nejrychleji.
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Zuzana Česalová, Zděnka Enochová

Zabijačkové hody v Domově důchodců Čížkovice
Již nějakou dobu se uživatelé Domova důchodců Čížkovice ptají, kdy uspořádáme další
zabíjačku. Mnozí si na tuto akci, která se konala před dvěma lety, pamatují a rádi by si jí
zopakovali. Zásluhou projektu Ježíškova vnoučata jim toto přání můžeme splnit. Dne
23.2. 2022 si naši uživatelé dosyta užili chuť a vůni vařených specialit, které jim vykouzlily
mastné úsměvy na tváři.
Jak to na všech zabijačkách chodí, začalo se už časně z rána, kdy se zatopilo pod kotlem.
Bourání a krájení masa šlo zkušenému řezníkovi panu Mikovcovi od ruky a při práci s0hl
ještě vyprávět veselé příhody. Po snídani se naši uživatelé shromáždili na nádvoří, kde už
se tou dobou linula typická zabijačková vůně. Na uvítanou dostali tři druhy výborných
domácích zákusků a čaj s rumem. Někteří zaměstnanci připojili ruku k dílu. Bylo zapotřebí
pokrájet sádlo nebo špejlovat střeva na jitrnice.
V dopoledních hodinách, když se plnili jitrnice a tlačenky, už si naši uživatelé
pochutnávali na ovaru s křenem.
Pro navození atmosféry byl denní jídelníček přizpůsoben k tématu. K obědu se
podávala vývarová polévka a zabijačkový guláš s chlebem. Během odpoledních hodin
mohli uživatelé mlsat škvarky a vařené maso. Na zahřáA se podávala káva, čaj s rumem
nebo svařené víno. Přitom si uživatelé protrénovali paměť při hádání zabíjačkového
kvízu. Počasí nám přálo, a tak si všichni mohli užít téměř celý den na čerstvém vzduchu
při sledování průběhu celé akce a poslechu reprodukované hudby.
Za celý domov důchodců bychom rádi poděkovali všem, kteří na zabijačce
spolupracovali. Velké poděkování náleží hlavně panu řezníkovi Jiřímu Mikovcovi, jeho
rodině a panu Romanu Kleinovi.
Zuzana Česalová

V Domově důchodců Čížkovice se slavilo
V Domově důchodců Čížkovice je stále veselo, tento týden jsme pořádali hned
dvě oslavy. V úterý se konala oslava narozenin a ve středu slavily naše dámy Mezinárodní den žen.
Dne 8.3. 2022 jsme uspořádali oslavu narozenin pro paní Jedličkovou, která slavila krásné, kulaté 90. narozeniny. Popřát k tak významnému životnímu jubileu
přišli uživatelé i zaměstnanci našeho domova. Připojujeme se ke gratulantům a
do dalších let přejeme zdraví, pohodu a spokojenost.
Hned druhý den jsme přichystali pro naše dámy posezení ku příležitos0 MDŽ.
Všem našim uživatelkám i zaměstnankyním jsme předali červený karaﬁát. Kvě0na udělala obrovskou radost. Naše šikovné kuchařky přichystaly překvapení v podobě domácích zákusků, které se podávaly ke
kávě. Následoval přípitek vaječným likérem a chlebíček. Při poslechu dechové hudby se nám uživatelky rozezpívaly a zavzpomínaly na časy, kdy dostávaly ky0čky od manželů či přátel.
Dodatečně přejeme všechno nejlepší k svátku všem maminkám, dívkám, kamarádkám, sestrám a babičkám.
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Zuzana Česalová

Události z Domova Na Svobodě
VÝROBA KRMÍTEK
V měsíci lednu jsme se rozhodli, že společně s našimi uživateli vyrobíme
krmítka pro ptáčky, kterých tu létá opravdu mnoho. Baví nás je pozorovat,
tak nebylo nic snazšího než si pro jejich pozorování vyrobit taková lákadla - krmítka.
Ptačí budku nebo krmítko pro ptáčky dnes
prodávají v každém hobbymarketu. My jsme však
byli nápadiA a pro výrobu krmítek jsme použili
různé techniky, materiály. Vznikla tak krmítka
z PET lahví, ze semínek nalepených na papírové
role, ptačí pochoutky vylévané do formiček. Do výroby jsme zapojili hlavně naše uživatele, kteří
si toto lednové dopoledne opravdu užili. Společně jsme pak krmítka rozmís0li na bezpečná místa a
do různých koutů naší rozlehlé zahrady. Krmítka pravidelně doplňujeme různými ptačími
pochoutkami jako jsou všelijaká semínka, ořechy, jeřabiny apod. Od té doby se každý den těšíme
z krásné ptačí podívané.
Alena Zubatá

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
Sv. Valentýn, který je v únoru, se slavil také u nás, a to pořádnou valentýnskou
diskotékou. Naši zaměstnanci si pro uživatele připravili občerstvení, veselou
výzdobu, dobrou hudbu. A pak to vypuklo a byla to pro všechny velká zábava. To je
Alena Zubatá
určitě poznat z fotograﬁí.

PONOŽKOVÁ VÝZVA
Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova
syndromu. Tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnos0 nosí dvě různé ponožky.
Cílem výzvy je šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Jejich přijeA společnosA, šance
na běžné vzdělání nebo pracovní příležitos0 ještě stále nejsou samozřejmosA. Právě díky
informovanos0 a pozi0vnímu příkladu z osobní zkušenos0 může každý z nás bourat předsudky a
pomoct jim, aby se stali rovnocennými členy společnos0 a mohli
realizovat svoje sny – žít plnohodnotný život.
Také v Domově Na Svobodě jsme tuto výzvu přijali a místo
sbírání vhozené rukavice jsme si oblékli dvě rozdílné ponožky.
A podporu Ponožkové výzvě vyjádřily také naše kolegyně
z odloučených pracovišť v Litoměřicích.
Tak snad za rok se nás zapojí zase o pár více. Děkujeme.
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Alena Zubatá

