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Putování za zajíčkem
14. dubna se v našem zámeckém parku odehrávalo putování za zajíčkem. Počasí nám přálo, a tak se v parku sešla
velká spousta dě-, které si mohly vyzkoušet uplést pomlázku a splnit připravené úkoly. Za splněné úkoly dostávaly
pentličky na své pomlázky. Úkoly byly pestré s velikonoční téma2kou. Například poznávání vajíček a mláďat
od pštrosa, slepice, husy a kachny, na opičí dráze si vyzkoušely své sportovní dovednos2, malovaly vajíčka a
pojmenovávaly dny ve „Svatém týdnu“, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím hodem. Po splnění
všech úkolů na ně čekala sladká odměna. Mimo plnění úkolů si dě2 mohly zpestřit odpoledne se zvířátky, které k nám dovezla
paní Adéla Vrchovská ze své farmy. Dě2 mohly vidět lamu, oslíka, kuřátka, povozit se na poníkovi a dokonce nakrmit malá kůzlátka
mlékem. Dozvěděli jsme se i spoustu užitečných rad, jak o zvířátka pečovat. Věříme, že se dětem, ale i dospělým, putování za
Sandra Formánková
zajíčkem líbilo, tak jako nám. O občerstvení se nám postaral pan Jan Bareš, kterému -mto moc děkujeme.

2

DĚTSKÝ DEN

První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit Mezinárodní den dě-. Je to den, ve kterém si připomínáme, že dě2
znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat o jejich blaho. Jsme rádi, že i po 97 letech se tento svátek slaví a my můžeme
oslavovat naše dě2.
U nás připadla oslava dětského dne na 5. června a v letošním roce se nesl v duchu středověké zábavy, o kterou se nám postaralo
sdružení šermířů SHŠ Soldá2, kterým -mto moc děkujeme. Dě2 si mohly například vyzkoušet středověké zbraně, střílet z luku,
slalom s oštěpem a boj na kládě. Závěrem se dě2 zúčastnily výcviku, který uplatnily ve velké bitvě o poklad, který nakonec dobyly
a zlé loupežníky pokořily. Zachráněný poklad si spravedlivě rozdělily.
Počasí se nám opět vydařilo, a tak jsme se mohli těšit velké návštěvnos2. Dě2 se mohly osvěžit malinovkou a dospělí si ve stánku
pana Bareše určitě přišli také na své. Jak už je skoro tradicí naši hasiči SDH Čížkovice se opět postarali o „pěnu“ ve které se
nakonec dě2 vyřádily.
Už teď se těšíme na příš- rok a věříme, že se zase se všemi uvidíme.
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Sandra Formánková

Kouzelnické představení Pavla Kožíška
„ S kouzly kolem světa“
Pavel Kožíšek je českým iluzionistou, kouzelníkem a majitelem Divadla kouzel. V roce 2019 si
otevřel v Praze Muzeum fantas2ckých iluzí, které určitě stojí za
návštěvu. Pan Pavel Kožíšek vystupuje se svými dětskými kouzelnickými pořady, kde na jeviš2 učí
dě2 kouzlit. A tak jsme si i my jedno z nich vybrali.
Na 29.5.2022 jsme si zamluvili let s kouzly kolem
světa. Na „palubě letadla“ bylo celkem 100 pasažérů.
Prožili jsme velkou kouzelnickou cestu. Letěli jsme na
výlet letadlem a v každé
zemi, kde jsme přistáli,
na nás čekala typická a originální kouzla dané země.
Dě2 čarovaly přímo s kouzelníkem na jeviš2 a některá kouzla se nakonec mohly
i naučit. Společně s námi
kolem
světa letěla jako
letuška
paní
Hanka
Reinders (Mašlíková).

Sandra Formánková

Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskutečnilo po
dvouleté
pauze,
kterou
způsobila
pandemie covidu. Do Kulturního domu
v Čížkovicích ve čtvrtek
26.5.2022
dorazilo celkem 73 pozvaných hostů
včetně čtyř z domova důchodců. Program
byl pestrý. Kapela pana Frölicha „PF Music
Band“ přivítala naše hosty v 15h a provázela je celým odpolednem.
Pro zpestření našich hostů jsme pozvali taneční skupinu Evil Dancers,
která měla v průběhu odpoledne dvě vystoupení. V jednom z nich
děvčata předvedla Charleston včetně jeho výuky pro dobrovolníky.
Další vystoupení bylo plné roman2ky a světelného efektu, které se
neslo pod názvem Motýlí víly.

Pro naše hosty jsme si připravili i pohoštění
v podobě minizákusků, teplých i studených nápojů a večeře, o kterou se postaral pan Zdeněk
Gondek, který je provozovatelem Pohos2nství
Na Sídliš2.
Dle počtu tanečníků na parketě a dobré nálady,
která panovala po celou dobu, jsme usoudili, že se nám setkání
vydařilo a všichni byli spokojení.

Doufáme, že se brzy sejdeme znovu minimálně v takovém počtu,
v jakém jsme se sešli teď. Všem děkujeme za účast, byli jste super!
Sandra Formánková

Mnohokrát děkujeme společnos2
JATKY LIBOCHOVICE s.r.o.,
která na akci Pálení čarodějnic, kterou pořádal SDH
Čížkovice, věnovala všem dětem buř-ky
4
jako sponzorský dar.
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Ani jsme se nes6hli někteří pořádně rozkoukat a je tu léto a s ním konec školního roku 2021/2022. Po rozdání vysvědčení naší
základní školu zahalí 6cho. Z6chne školní zvonek, výklad učitelů, ale hlavně dětský hlas. Chceme všem dětem popřát krásné
prázdniny plné sluníčka, rados6 a hlavně odpočinku od školních povinnos? a staros?. Páťákům přejeme úspěšný vstup do
šestých tříd na nových školách a na ostatní dě6, včetně budoucích prvňáčků, se již v září moc těšíme.
Sbor ZŠ Čížkovice
Na začátku dubna se žáci naší školy vydali do Národního muzea v Praze, aby
si oboha2li znalos2 z oblas- přírody a historie. Prošli si sály minerálů, cestu
do pravěku a zázraky evoluce. Starší žáci navš-vili expozici dějin 20. stole-.
Ve dnech 11. 4. a 13. 4. v naší škole proběhly dva řemeslné programy: Malý
truhlář a Malý dráteník. Cílem těchto ak2vních workshopů bylo seznámení
se starými tradičními řemesly- drátenictvím a truhlářstvím a pochopení jejich historického významu.
PROJEKTOVÝ DEN Jaro a jarní tradice. Ráno si žáci upekli pestrobarevnou
bábovku podle receptu. Během dopoledne řešili úkoly v pracovních listech,
dozvěděli se informace k Velikonocům, Pašijovému týdnu i dalším tradicím jara jako je pálení čarodějnic, vynášení Morany či 1.
máj. V závěru dne vytvořili krásné dekorace májky a odnesli si keramického beránka s osením.
Dne 21. 4. 2022 proběhl na naší základní škole zápis dě? do prvních tříd pro školní rok 2022/2023. Celkem bylo zapsáno 17 dě-,
z toho rodiče několika dě- žádají odklad školní docházky. V průběhu zápisu si dě2 prošly budovu školy a seznámily se se svými
budoucími kantory. Učitelky u dě- sledovaly správnou výslovnost, správné držení tužky, schopnos2 počítání či rozlišování barev,
došlo i na recitaci básně nebo zpěv písně.
Dne 26. 4. žáci základní školy vyrazili při příležitos2 celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“ a „Den Země“ uklidit okolí své školy a čás2 obce Čížkovice. Před zahájením byli informováni o nutném dodržování bezpečnos2 při
sběru odpadků, dostali rukavice, pytle a během dvou hodin zvládli velký kus
práce.
Žáci 4. a 5. třídy
vyjeli dne 6. 5. do našeho hlavního města. Cílem výletu bylo seznámit
je s historickými NEJ Prahy. Začátek cesty byl u Pražského hradu
v zahradách. Dále jsme pokračovali přes katedrálu sv. Víta a baziliku
svatého Jiří Zlatou uličkou do pevnostní věže Daliborky. Starými zámeckými schody jsme sešli do Valdštejnských zahrad, ke Karlovu
mostu a Klemen2nu. Poslední poznávací etapa vedla přes Národní
knihovnu na Staroměstské náměs-, kde byl výlet zakončen symbolicky zakokrháním kohouta na orloji.

TURISTIKA ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
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Poslední dva měsíce ve školním roce
2021/2022 nám počasí přálo a proto se 4. a 5.
třída vydávaly poznávat krásy okolí. První výlet
vedl na zříceninu hradu Košťálov. Žáci si nejprve vyslechli krátké povídání o historii hradu i
s pověstmi. Cestou zpět jsme se zastavili pro
zpestření na dětském hřiš2 v obci Jenčice.
Za čtrnáct dní jsme se vydali zdolat další vrchol
- Lovoš. Vzali jsme to rovnou přes Opárenský
hrádek. Výhled do krajiny byl opět nádherný.
Poslední pohled vedl směrem k Lovoši a tak
jsme se vydali na cestu. Na vrcholu jsme se vyfo2li, občerstvili v nově zrekonstruované chatě.

TURNAJ V HÁZENÉ
Žáci, kteří navštěvují školní kroužek, si zahráli s ostatními školami turnaj v Lovosicích. Do boje jsme poslali družstvo mladších i starších
žáků. Musíme říct, že bojovali jak lvi, vzájemně si při zápasech fandili
a v celkovém shrnu- si turnaj moc užili. Snad bude další školní rok
pro sportování více příznivý.

MYSLIVECKÝ A DĚTSKÝ DEN
Naše škola již tradičně využila příležitos2 a navš-vila myslivecký
spolek v Sulejovicích, jehož členové měli pro dě2 připravený
zábavně naučný program. Dozvěděli jsme se například smysl
přikrmování zvěře, funkci psů pro myslivce nebo proč a kdy se loví
zvěř. Viděli jsme různé trofeje, zbraně a z jedné jsme si dokonce
mohli zkusit střelbu na terč. Den jsme zakončili tradičně - opékáním buřtů.

SPORTOVNÍ DEN – ODZNAK VŠESTRANNOSTI
8. 6. byl pro všechny žáky školy den plný sportování. Každý žák si měl
vyzkoušet svou rychlost, obratnost, zručnost i vytrvalost. V dese2
disciplínách se objevily běh na 1 000 m, sprint na 60 m, trojskok, dřepy po dobu 1 minuty, skoky přes švihadlo, driblink, hod medicinbalem, hod kriketovým míčkem, sedy – lehy a kliky. Po skončení byly
vyhlášeny výsledky. Den byl ukončen klasickým turnajem
v přehazované mezi družstvy smíšených tříd.

HASIČSKÉ SLAVNOSTI, NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
Dne 10. 6. žáci 4. a 5. třídy vyjeli u příležitos2 konaných
Hasičských slavnos- do Litoměřic. Tam navš-vili hasičskou
stanici a při komentované prohlídce měli možnost shlédnout
celé prostory a seznámit se, co obnáší povolání hasiče.
Pak navš-vili výstavu hasičských vozů a příslušenství od
historických až po nejmodernější. Viděli mnoho ukázek a
soutěží, kterých se mohli i účastnit.

NOC VE ŠKOLE
V pátek 10. 6. uskutečnila 5. třída Noc ve škole. Žáci se sešli
v šest večer před hlavním vchodem budovy a akci započali slavnostním dětským šampaňským. Nejprve si ve sportovním areálu
školy zatančili, zasoutěžili a hlavně sami připravili večeři.
V devět hodin se přemís2li do budovy, kde je čekaly ak2vity.
Nesměl chybět trénink odvahy po tmě s baterkami. Na samotný
závěr bylo připraveno "školní kino". Spát se nikomu moc
nechtělo, takže všichni ulehli okolo půlnoci. V sedm ráno žáky
čekala polštářová bitva a rozcvička v pyžamech. Celá akce byla
ukončena snídaňovým piknikem v přírodě.
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ZDRAVÁ PĚTKA
16. 6. 2022 v naší
škole
proběhl
v rámci výuky
program
"Zdravá
pětka“
na témata
ŠKOLA
ZDRAVÉ
PĚTKY
a NAKUPOVÁNÍ
SE ZDRAVOU VÝŽVOU. Programy seznámily žáky s pě2
základními zásadami zdravého stravování, správným složením
jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, důležitos- výživy pro lidské tělo a jeho správný vývoj či přípravou
zdravé svačiny. Na závěr si odnesli drobné odměny Zdravé 5 a
každá třída dostala cer2ﬁkát o absolvování programu.
Mar2na Pochobradská Týlová

Během školního roku se dě2 seznámily s různými výtvarnými nebo donést dračí vejce. A jestli jsme našli královský poklad?
technikami, které rozvíjejí nejen jejich výtvarné dovednos2, ale Samozřejmě, že ano, a velmi jsme si na něm pochutnali.
také krea2vitu a fantazii. Dě2 si vyzkoušely výrobu vánoční dekorace, barvení velikonočních kraslic, se- semínek, malování
Pomáháme připravovat
zvířátek temperami apod. Do výtvarných činnos- se dě2 zapojí
budoucí paní učitelky.
vždy s velkým nadšením.
Studentky střední pedagogické školy získá30. dubna se u mateřské školy slétli čarodějové, čarodějnice a
valy během pedagogicrůzná strašidla. Za doprovodu hudby z místního rozhlasu dě2
ké praxe nové zkušemohly předvést své krásné masky občanům Čížkovic.
nos2 v naší mateřské
„Čarodějnický průvod“ se vydařil i díky krásnému počasí.
škole. Dě2 si je velmi
oblíbily, aby taky ne,
dívky byly velmi milé a
šikovné. Slečnám přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu a
těšíme se na další spolupráci.
Školní

Předškoláci každý rok
navš-ví Domov důchodců, aby pomohli
při zdobení májky krepovými ozdobami. Tímto učíme dě2 pomáhat
druhým a vytvářet si
přirozenou úctu ke
starší generaci.
V květnu nás navš-vila zvířátka. Dě2 se dozvěděly spoustu nových informací o domácích zvířatech. Věděli jste, že ovce a koza
má jen horní zuby? My už to teď také víme. Dětem se den se
zvířátky velmi líbil, protože si mohly pohladit slepici, kachnu,
kozu, ovci, krávu a za odměnu je povozil poník.
1. června jsme v parku
pro dě2 k jejich svátku připravily pohádkovou stezku, kde
pomáhaly zachránit
království. Úkoly nebyly jednoduché, ale
naše dě2 je zvládly na
výbornou. Pomáhaly
umíchat kouzelný lektvar, zdolat překážky
jako statečný ry-ř8

rok

uzavíráme

„rozloučením

s

předškoláky“.

Paní učitelky Monika Zázvorková a Šárka Barvová s dětmi
nacvičily námořnický tanec, básničky a písničky. Dě2 se velmi
těšily, až rodičům svůj připravený program předvedou.
Vystoupení se povedlo na výbornou a dě2 si zaslouží obrovskou
pochvalu. Milé překvapení na dě2 čekalo od Fun Ak2vity,
mohly si zasoutěžit a zatančit disco. Při pasování na školáka
obdržely na památku dětskou knihu. Velké poděkování patří
kuchařkám z naší
školky, které pro
všechny
připravily
sladké občerstvení.
Dětem přejeme
mnoho úspěchů ve
škole a na závěr si
dovolím uvést citát:
„Učitel 2 může
otevřít dveře, ale
vstoupit do nich
musíš ty sám.“
(neznámý autor)
Michaela Suchá

Léta běží…
Tak tenhle úsměv už naše dě2 u výdejního okénka školní jídelny neuvidí. Alespoň ne v podobě paní
Miloslavy Truníčkové, která se rozhodla po neuvěřitelných 46 letech ve školní kuchyni odejít na
zasloužený odpočinek. Do školní jídelny MŠ Čížkovice nastoupila 14. 6. 1976.
Co napsat? Snad nejprve poděkování za všechny dobroty, které dětem po celou dobu připravovala
formou přesnídávek, obědů i svačin. Také za to, že dovedla rozdávat dobrou náladu, protože většinu
případných životních trablů dovedla nechávat přede dveřmi svého pracoviště. Děkujeme za vstřícnost a
upřímnost, která paní Truníčkovou zdobila téměř na každém kroku. Přejeme, ať si ve volném čase užije
svou milovanou zahrádku a ať co nejdéle prohání svou „babetu“. Zejména ale přejeme pevné zdraví.
S koncem června dochází rovněž ke generační obměně ve vedení útvarů mateřské školy a základní školy. Paní Blanka Borovičková
končí ve funkci vedoucí MŠ, paní Mgr. Bc. Marie Holešovská ve funkci vedoucí ZŠ. Obě zůstávají jako učitelky na svých
pracoviš-ch. Sluší se poděkovat i jim za neutuchající práci ve vedení svěřených útvarů a rovněž jim popřát mnoho zdraví a sil
Arnošt Waschta
v dalším životě.

RYBÁŘSKÝ KOUŽEK
V letošním školním roce (2021/2022) byl opět obnoven rybářský kroužek
pro dě6 naší základní školy. Od září se jich pravidelně schází 9 a pod vedením zkušeného vedoucího pana Kučery získávají znalos2 v oblas2 rybaření.
Od září do ledna se dě2 pravidelně každou středu od 13:30 hod. do 14:30
hod. scházely ve škole, kde se učily poznávat ryby, rostliny, živočichy,
povídaly si o ochraně životního prostředí a hlavně se dozvídaly, jak se u vody
mají chovat. Tím získaly všeobecné znalos2 o celkovém přístupu k rybaření
dle rybářského řádu. V prosinci dě2 absolvovaly soutěž z teorie rybářského řádu.
Od února do března probíhala prak2cká
příprava. Dě2 se učily sestavovat pruty,
navazovat háčky a podobně.
Dne 6. dubna dě2 úspěšně složily zkoušky mladého rybáře a k jejich všeobecné rados2 se
konečně začal vyučovat prak2cký rybolov na místním rybníku. Dě2 kroužek navštěvují
pravidelně a díky tomu dělají v oblas2 rybaření velké pokroky. Vedoucí kroužku pan Kučera se
tedy rozhodl dě2 ještě více mo2vovat a zajis2l jim třídenní soustředění v Lovosicích od 6. do 8.
května s prak2ckým rybolovem a soutěžemi v lovu ryb. Dě2 spaly ve stanech v uzavřeném
objektu, kde měly zajištěno nejenom celodenní stravování, ale také tři dny plné her, soutěží
a dobré pohody. Soustředění se všem dětem velmi líbilo a již se těší na další pokračování
rybářského kroužku.
Dne 04.05.2022 vylovil Jan Klos na místním rybníku kapra měřícího 64cm, s váhou přes 5kg.
Jana Svitáková

Obecní úřad navš?vila kontrola z Krajského úřadu Ústeckého kraje
Dvě agendy výkonu přenesené působnos6 byly podrobeny kontrole, kterou provedly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého
kraje. V přenesené působnos2 vykonávají obce nepřímo státní správu. Ta jim může být svěřena přímo na základě zákona, opatřením státního orgánu vycházející ze zákona, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí o výkonu přenesené působnos2
v případech, kdy to umožňuje zákon. Charakter těchto činnos- je podzákonný, výkonný a nařizovací. Hlavním orgánem kompetentní pro výkon přenesené působnos2 je obecní úřad. Správním orgánem pověřeným dozorem a kontrolou nad úkony obce
v přenesené působnos2 je příslušný krajský úřad. Kontrola byla provedena na úseku editace údajů Registru územní iden6ﬁkace,
adres a nemovitos? (RÚIAN) a v oblas2 veřejného opatrovnictví. Závěr obou kontrol byl takový, že při výkonu těchto agend
nebyla zjištěna žádná pochybení.
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Přístavba a stavební úpravy MŠ
Byla provedena hrubá stavba spojovacího krčku mezi
odděleními krtečků a klokanů. Součás- stavby byly i stropní
konstrukce. V současné době zde probíhá omítání stěn.

Úpravy podél I/15
Na akci Úpravy podél I/15 chystáme dvě změny, které byly
zařazeny do projektové dokumentace na základě návrhu
místostarostky a stavebního technika. První změnou bude
zachování pásu, který umožní obje- vozidla, které odbočuje do obce ve směru z Lovosic. Pás bude vyhotoven z kamenné dlažby stejně, jako je tomu při vjezdu do obce ze
směru z Třebenic. Druhou změnou je rozšíření komunikace
při odbočování ve směru na Lovosice.

V revitalizované čás2 tře-ho oddělení MŠ je provedena nová dispozice sociálního zázemí včetně instalatérských prací.
Stavební práce jsme byli nuceni rozšířit ještě o opravu čás2
ležaté kanalizace ve vnitřním traktu (stávající kanalizace byla
popraskaná), doplnili jsme do oddělení ještě sociální zázemí
pro učitelku a z důvodu různých výšek zjištěných po odstranění původní dispozice byl proveden nový sjednocující
podhled. Stavba za-m probíhá v nezvyklém tempu a
předpokládá se její předání ještě před termínem
stanoveným pro její dokončení.

Na straně do obce jsou zpevněné plochy již dokončeny,
zbývá osadit světelné signalizační zařízení k přechodu pro
chodce. Stavba nyní pokračuje na druhé straně komunikace, kde bude navazovat na připravované změny stavby
před dokončením.

Prodloužení splaškové kanalizace

Přístavba
nářaďovny v hale

v ulici Okružní
K 1.7.2022 bylo dokončeno osazení prodlužující stoky
včetně šachet a tří kanalizačních přípojek pro pozemky.
Nyní probíhá úklid staveniště a uvedení dotčených ploch
do provozuschopného stavu. V průběhu prázdnin bychom
mohli dokončit také „papírovou“ část stavby včetně
kolaudace.
Stavbu provedla společnost Komastav DS, s.r.o., která
s cenou 765 752,73 Kč bez DPH vyhrála výběrové řízení.
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Na akci Přístavba nářaďovny u haly je provedena
hrubá stavba přístavby.
Dále bylo doplněno zdivo a
osazeny okna do míst, kde
se
nacházel prosklený
fasádní prvek. Stavba by
měla
být
dokončena
v termínu. Provoz tělocvičny a posilovny by měl být
obnoven v září.

Jiří Novotný

Jednotka SDH má nový dopravní automobil
V dubnu byl předán dlouho očekávaný dopravní automobil pro naší jednotku
sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o automobil značky Fiat Ducato, o jeho
dodání se postarala ﬁrma SAP spol. s.r.o., která se svou cenou 1 059 960,00 Kč
vyhrála výběrové řízení. Na jeho pořízení čerpala obec dvě ﬁnanční dotace. První
z nich ve výši 450 000 Kč se podařilo získat od Ministerstva vnitra—generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z programu JSDH-V2-2021.
Druhou ve výši 300 000 Kč jsme obdrželi od Ústeckého kraje z Programu 2021
na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a
podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS. Zbylá částka ve výši 309
960 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.
Pořízení dopravního automobilu provázela řada komplikací. První byla spojena
s volbou nového Zastupitelstva Ústeckého kraje, které zahájilo příjem žádosdo svého programu s půl roční prodlevou opro2 letům předcházejícím. Další pak
souvisely se zpožděnými dodávkami různých komponentů, které byly nejprve
zapříčiněny opatřeními souvisejícími s pandemií covid-19 a následně konﬂiktem
na Ukrajině. Naštěs- se vše podařilo dotáhnout do konce a u obou dotací již
proběhlo i jejich vypořádání prostřednictvím zpráv závěrečného vyhodnocení.
Do této doby měla naše jednotka SDH k dispozici dopravní automobil Volsfagen Sharan, rok výroby 1996, který obdržela od SDH
Města Roudnice nad Labem. Automobil již nevyhovoval potřebám naší jednotky SDH. Navíc udržení zastaralé techniky
v provozuschopnos2 vyžadovalo vysoké a vzhledem ke stáří nerentabilní ﬁnanční prostředky. Proto Zastupitelstvo obce
souhlasilo s pořízením nového dopravního automobilu, které zajis- plnohodnotnou akceschopnost naší jednotky SDH.
Andrea Skružná

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2022
Dotace z rozpočtu Obce Čížkovice jsou poskytovány v souladu s podmínkami, které stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zastupitelstvo obce Čížkovice pro tyto účely schválilo dne 16.12.2019 „Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu Obce Čížkovice“. Finančně podpořena může být pouze taková činnost, která má nekomerční,
neziskový nebo obecně prospěšný charakter v oblas2 zabezpečování volnočasových ak2vit občanů (zejména dě- a mládeže),
sportu, požární ochrany, sociální péče, reprezentace obce, a je poskytována na území Obce Čížkovice. Dotace je určena na
úhradu neinves2čních nákladů vznikajících v souvislos2 s činnos-. Minimální výše poskytované dotace je 1 000 Kč maximální
pak 80% z celkových ročních výdajů organizace. Příjemce
Výše
dotace je povinen předložit ﬁnanční vypořádání dotace, a
to vždy do 15.1. následujícího kalendářního roku.
Název spolku
poskytnuté
Poskytnout dotaci lze pouze prostřednictvím uzavření
dotace
veřejnoprávní smlouvy.
5 600 Kč
V roce 2022 Obec Čížkovice uzavřela takovéto smlouvy Badmintonový spolek
s celkem 6 organizacemi, které působí na našem území ve FbK Kondoři Čížkovice, z.s.
16 000 Kč
výše uvedených oblastech. VTK Čížkovice, z.s. na svou činMyslivecký spolek Čížkovice-Úpohlavy
30 000 Kč
nost obdržel 104 000 Kč. FK Viktorie Čížkovice, z.s. bylo
26 942 Kč
přiděleno 259 200 Kč. Sbor dobrovolných hasičů Čížkovice SH ČMS-Sbor dobrovol.hasičů Čížkovice
podpořila obec částkou 26 942 Kč. 30 000 Kč pak bylo VTK Čížkovice,z.s.
104 000 Kč
schváleno
na
činnost
Mysliveckému
spolku
FK Viktorie Čížkovice, z.s.
259 200 Kč
Čížkovice-Úpohlavy. Badmintonový klub na svou činnost
441 742 Kč
obdržel 5 600 Kč. Florbalovému klubu Kondoři Čížkovice, Celkem
z.s. bylo přiděleno 16 000 Kč.
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REKONSTRUKCE KNIHOVNY
Dlouho avizovanou rekonstrukci naší knihovny se podařilo dotáhnout do zdárného konce, tedy alespoň v rovině stavebních
prací a jejího vybavení. Ještě máme před sebou cestu, která povede k transformaci vlastní knihovnické činnos2 tak, aby se naše
knihovna stala opravdu moderní knihovnou 21. stole-, která je hojně navštěvovaná občany naší obce.
O nové rozvody elektřiny a osvětlení se postarala ﬁrma Elektroslužby Petr Dlouhý za částku 48 150 Kč bez DPH. Montáž nového
minerálního stropu a zednické práce se provedl Petr Buzek za cenu 40 805 Kč bez DPH. Firma PODLAHÁŘSTVÍ—Miroslav Rohlíček
položila OSB desky a lino na podlahu knihovny za částku 80 090 Kč bez DPH. Rozvody vody a odpadu provedl Vladimír Černý za 5
500 Kč bez DPH. Výrobu nábytku na míru zajis2la ﬁrma TRUDI s.r.o., která vyhrála poptávkové řízení s částkou 286 173 Kč bez
DPH. Ještě čekáme na dodání knihovny ve tvaru stromu, kterou vyrábí ﬁrma FOORNITURE za 39 959 Kč bez DPH.
Andrea Skružná

před

po
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CO PŘINÁŠEJÍ KNIHOVNY OBCI
Dnes už málokdo knihovny vnímá jen jako půjčovny knih
a časopisů. Jsou to také ins2tuce, které poskytují prostor
k setkávání pro každého bez rozdílu. Pomáhají budovat a
rozvíjet vztahy mezi skupinami obyvatel. Nabízejí ak2vity
pro dě2 i dospělé a zohledňují mladé, staré, hendikepované, sociálně vyloučené a nadané.

Rekonstrukci naší knihovny zaznamenaly i pracovnice Knihovny
Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, které jsou zároveň
metodičkami pro knihovnickou činnost v naší obci.
V bulle6nu, který vydávají, nás zařadili do míst, kde se
ostatní knihovny mohou inspirovat.

Knihovny rozvíjejí ak2vity, o které má komunita zájem,
krea2vitu, navazování vztahů, neformální vzdělávání.
Knihovna je určena i nečtenářům, kterými mohou být
návštěvníci akcí, které pořádá, lidé, kteří se chtějí setkávat.

Knihovna je zkrátka místo pro společenský,
kulturní a komunitní život obce.
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Pasování na čtenáře
První akcí, která se uskutečnila v nově zrekonstruované knihovně
bylo Pasování na čtenáře žáků naší 1. třídy.
Abychom si prověřili, že dě2 si přije- do řádu čtenářů opravdu
zaslouží, připravili jsme pro ně společně s jejich paní učitelkou
Laďkou Lupínkovou řadu zapeklitých a záludných úkolů. První část
plnily dě2 samostatně. Prokazovaly při ní svoje znalos2 jak ze
čtení, tak i ze psaní. Druhá část otestovala jejich týmovou práci.
Pomocí losování se rozdělily do skupinek a musely složit část svého
čtenářského slibu. Na závěr ho pak celý společně přečetly.
Jelikož všechny dě2 splnily úkoly na výbornou, tak již nic nestálo
v cestě jejich oﬁciálnímu přije- mezi čtenáře. Samotného pasovaní
se ujal pan ředitel. Po podpisu do nově založené Kroniky knihovny
obdržely dě2 od své třídní učitelky medaile a pamětní listy. Paní
knihovnice si jako dárek pro každého čtenáře připravila novou
knížku. Slavnostní okamžik byl
zakončen přípitkem, což dě2
bouřlivě přivítaly.
Doufáme, že dětem se akce
líbila stejně jako nám, a již se
moc těšíme na jejich další
návštěvu knihovny.

Andrea Skružná
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Sezona 2021/22 je už minulos?, ale chtěli bychom se ještě vrá6t
k menší rekapitulaci minulého ročníku.
Stará garda:
Začneme těmi nejstaršími, a to starou gardou. Jelikož během sezony nastaly problémy s docházkou hráčů na zápasy, tak bychom
sezonu hodno2li jako přívě2vou. Tímto bychom chtěli oslovit
zájemce, kteří by měli chuť si zahrát utkání takzvaně pro žízeň,
tak nás mohou kontaktovat a rádi je přivítáme mezi nás. Jediná
podmínka je, aby zájemce splňoval daný věk a to 35+. Stará garda
se ve své skupině umís2la na 8. místě a v zápase o umístění porazila tým SG Podřípsko v penaltovém rozstřelu.
,,A“ mužstvo:
Naše mužstvo dospělých nakonec po prohraném posledním utkání pro2 Vchynicím skončilo na 10.místě. Pro nás to je malé
zklamání, protože víme, že náš tým má na více. Po dobrém začátku sezony jsme bojovali o nejpřednější místa v tabulce, ale po
vysoké porážce v Travčicích se nám vše začalo sypat. Častá zranění a hlavně výkonnostní výkyvy. Pro příklad: první tým tabulky
Býčkovice jsme na domácím hřiš2 porazili 3:2. Na jejich hřiš2 ve slepené, ale bojovné sestavě prohráli 2:4, ale s posledními
Ploskovicemi jsme ve dvojzápase uhráli pouhý bod. Na jejich hřiš2 prohra a na domácím hřiš2 jsme prohráli na penalty, a to
soupeř hrál jen v 92 hráčích. A takové výkyvy nás provázely celou sezonu.
Mládež:
Oba dva mládežnické týmy nám udělaly obrovskou radost. Mladší žáci se umís2li na skvělém 4. místě a starší žáci na pátém.
Jediné, co nás mrzí je, že jsme nedokázali sehnat dostatečný počet hráčů pro tým dorostu. Kvůli tomu jsme nuceni se rozloučit
s nějakými hráči ze starších žáků, kteří už nemohou nastoupit do utkání této věkové kategorie a -mto by jsme jim chtěli
poděkovat za reprezentaci našeho klubu.
Od poloviny června do přelomu července a srpna mají všichni hráči volno. Poté začnou přípravy na novou sezonu, která startuje
poslední víkend v srpnu. I letos se můžete těšit na 4 týmy – starou gardu, mužstvo dospělých, starší žáky a nově mladší přípravku.
Rozpisy zápasů můžete sledovat na našich facebookových stránkách.
Oslavy 90.let čížkovického fotbalu:
25. 6. jsme společně s Obcí Čížkovice pořádali oslavy 90.let fotbalu v Čížkovicích. Během dne se na fotbalovém hřiš2 odehrála
utkání mládežnických týmů pro2 rodičům, vystoupení pro dě2,
utkání Viktorky pro2 staré gardě FK Teplice, atrakce pro dě2,
večerní zábava a na závěr lasershow. Z našeho pohledu se celý
den vydařil, i když po ranním probuzení nám počasí nepřálo.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří
nám jakýmkoli způsobem při této akci pomohli. Děkujeme
sponzorům (AŽD, Švestková dráha, Motorest Velemín, ESO Market Na Sídliš2, Visuialon) a děkujeme hlavně Obecnímu úřadu za
jejich spolupráci.
Jan Bareš
člen VV FK Viktorie Čížkovice z.s.
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UDÁLOSTI Z DOMOVA DŮCHODCŮ ČÍŽKOVISETKÁNÍ SENIORŮ
Ve čtvrtek 26. května 2022 se tři uživatelky a jeden uživatel se svým doprovodem
zúčastnili akce Setkání seniorů v kulturním domě v Čížkovicích, kterou pořádala obec
Čížkovice. K poslechu i tanci hrála kapela PF Music
Band. Líbivou muzikou dokázala vylákat spoustu tanečníků na parket a 2, co nemohli tančit, se vlnili v rytmu
hudby. Naše uživatele hudba nenechala klidné a velmi
rádi se k tanci připojili. Pro návštěvníky akce bylo připraveno bohaté pohoštění v podobě luxusních minizákusků, kávy, minerálky a výborné slavnostní večeře. Zlatým
hřebem večera bylo vystoupení skupiny Evil Dancers,
která vystoupila se dvěma tanečními show. V první
představila tanec charleston a ve druhé roman2cký
tanec – motýlí víly. Všichni se výborně bavili. Domů jsme odcházeli v povznesené náladě se
spoustou příjemných zážitků. Obci Čížkovice děkujeme za pozvání a příjemně strávený večer.
Iva Žaludová, Zděnka Enochová

TRADIČNÍ POUŤ V DD ČÍŽKOVICE 2022
Jako každý rok se ve středu 22. června 2022 konala
celodenní akce v Domově důchodců Čížkovice na téma
„Přijela pouť“ s písněmi Karla Go]a. Počasí akci přálo, a tak
mohla být pouť s mírným zpožděním zahájena. Při vstupu do
areálu byl každý návštěvník přivítán úsměvem s dobrou
náladou a obdarován pouťovou růží z papíru. Také si mohl
rovnou prohlédnout náš pouťový stánek, který byl plný ručně
vyráběných výrobků. Byla zde malovaná srdce z perníku,
domácí pečené koláčky a jiné ručně vyráběné předměty.

známých písní Karla Goja, např. Trezor, Čau lásko, Včelka Mája, Být stále mlád a další. Toto vystoupení jsme zakončili společnou hymnou zaměstnanců „Když nemůžeš tak přidej víc“.
Poté vystoupila taneční skupina Lucarino Dance z Libochovic.
Mimo program byla akce doprovázena hudebníkem panem
Petrem Vránou, který se hudbou a zpěvem postaral o dobrou
náladu až do konce akce. Na přítomné hosty i domácí čekal
vydatný oběd v podání knedlíčkové polévky, kachního stehna
se zelím, bramborovým knedlíkem a nealkoholickým pivem.
V závěru odpoledního programu proběhlo vyhlášení vítězů
dětské výtvarné soutěže na téma „Přijela pouť“, grilování
špekáčků a klobás, a nakonec se konala volná taneční zábava.

Po úvodním zahájení a přivítání hostů následoval bohatý
program, který zahájily vystoupením dě2 z Mateřské školy
Během celé akce byla možnost zakoupení točené zmrzliny,
Čížkovice, dále hudební vystoupení zaměstnanců na téma
cukrové vaty, malování na obličej, bosý chodníček nebo dětské
„Přijela pouť“ - Karel Goj. K vidění byly scénky s doprovodem
šlapadlo. Velkým lákadlem hlavně pro dě2 bylo
hasičské auto, které si mohly důkladně prohlédnout. Za malý poplatek se bylo možné vyfo2t ve
fotokoutku a mít tak památku na naši akci.
Jsme rádi, že jsme mohli udělat pou- radost
našim uživatelům a hostům. Tímto bychom rádi
poděkovali všem sponzorům a zaměstnancům.
Zděnka Enochová, Jiří Budil
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Události z Domova Na Svobodě
Velikonoce
V měsíci dubnu jsme také my
Na Svobodě prožívali velikonoční
svátky. Pekla se u nás velikonoční
nádivka, velikonoční beránek, barvila se vajíčka a nechybělo pletení
pomlázek. Však také naši koledníci
vyrazili i do obce Čížkovice. Děkujeme za přije-. A aby si to naši uživatelé opravdu užili, přichystali jim
naši zaměstnanci akci nazvanou Hledání velikonočních
vajíček. Po zvládnu- všech úkolů dostali všichni malou
sladkou odměnu.

Požární cvičení v Domově Na Svobodě

Čarodějnice a pečení
buřtů
Poslední dubnový den patří
tradičnímu pálení čarodějnic. Pálení čarodějnic bylo
odjakživa zvykem především
mladých lidí (a to my přeci
jsme), kteří zapalovali ohně
na kopcích za městy, součás- bylo do ohně umís2t i postavu čarodějnice. I naše čarodějnice nakonec shořela. Ale jen ta vytvořená.
Jinak se těch čarodějnic a čarodějů na akci slétlo opravdu hodně.
Naši uživatelé a dě2 měli možnost si upéct buřty a kdo to sám
nezvládl, tomu pomohly zdatné pracovnice. Mají na to to2ž
patent.

V červnu v DNS proběhlo předem neohlášené
požární cvičení. Sjelo se několik hasičských jednotek. Však jste jejich houkání sirén museli slyšet
i v obci. Páni hasiči měli profesionální přístup a
pro nás všechny to byla velká zkušenost. Nejen
uživatelé, ale také zaměstnanci si v praxi vyzkoušeli postup při evakuaci i vlastní připravenost při
takové extrémní situaci. Velmi děkujeme hasičům
a věříme, že je nikdy nebudeme potřebovat.

Tradiční pouť v Domově důchodců v Čížkovicích
22. 6. 2022 proběhla u našich sousedů z obce tradiční
pouť. My dostali pozvání, které jsme velmi rádi s mnoha
uživateli využili. Máme rádi mezigenerační setkávání. Moc
jsme si celou akci užili. Chtěli bychom -mto poděkovat
všem zaměstnancům Domova důchodců a všem dalším,
kteří akci nachystali a skvěle se po celou dobu pou2 o nás
postarali. Díky!

Na zahradě
Všichni se těšíme na teplé počasí, protože pak můžeme trávit mnoho času
venku. Tento rok jsme se vrhli do
zahradničení.
Nejdříve bylo
rušno ve skleníku, pak rostlinky putovaly
do záhonků a nyní sklízíme. S úspěchem sklízíme. Ale není to jen o zahradničení, ale také o
odpočinku. Naši krásnou rozlehlou zahradu
jsme doplnili o mnoho nových prvků: houpaček, houpacích sí-, fontánek. Nyní tráví čas
v zahradě uživatelé ještě raději a zahradní prvky s oblibou využívají při odpočinku také naši
zaměstnanci. A nápadů máme ještě mnoho,
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tak se nám je snad podaří realizovat.

Výlety a cestování
Je nám jedno, zda svíslunce, fouká vítr, sněží nebo prší… Nejsme
to2ž z cukru a rádi trávíme čas venku. Naši
uživatelé se společně
s pracovníky vydávají
na delší či kratší výlety. Využíváme nejen
vlastní nohy, ale také
osobní
automobil,
vlak, autobus. A přiznáme, že nejraději
cestujeme na jaře a v létě.
Gabriela Stanková

Dne 28.5. ve 12:10 jednotka vyjížděla na požár do Čížkovické Cementárny, kde došlo
k zahoření. Po likvidaci požáru bylo místo zahoření naší
jednotkou monitorováno až do páté hodiny ranní.
Během zásahu jsme také na žádost HZS vyjeli do Třebenic,
kde hořely dřevěné špalky vznícené od motorové pily.

Dne 8.6. byl jednotce vyhlášen poplach na výstavbu
a
zprovozňování
humanitárního
střediska
v Litoměřicích, jednalo se organizované tak2cké
cvičení. Stavěly se stany na Hasičské slavnos2 2022.
Poté dne 12.6. byl opět vyhlášen poplach, a to na
likvidaci tohoto střediska.
Dne 14.6. vyjížděla
jednotka na tak6cké
cvičení požáru do pobytového zařízení sociálních služeb Domov Na
Svobodě v Čížkovicích.

2.4. jsme se zúčastnili
1. kola TFA Ligy severu
v Ús? nad Labem.

23.4. se konalo 2. kolo TFA Ligy
severu v Hostomicích.

7.5. jsme se zúčastnili soutěže XBOJ v Polepech,
která měla otestovat zdatnost a připravenost
jednotky. Umís2li jsme se na krásném 3. místě.

30.4. byl 1. kolem ve Vroutku odstartován seriál závodů Tohatsu Fire Cup.

18

25.6. se konalo 3. kolo TFA Ligy severu v Hrobcích.

15.5. jsme se vydali směrem k Mostu do
obce Obrnice na 3. kolo Tohatsu Fire Cupu.

2.7. jsme bojovali o vítězství v Klapý na
tradiční soutěži Klapská proudnice.

9.7. bylo 4.kolo TFA Ligy severu ve Verneřicích.

16.7. jsme vyjeli na
soutěž až do Šluknovského výběžku do
obce Dolní Podluží na
4. kolo Tohatsu Fire
Cupu.

Dne 29.4.2022 byl jednotce
předán nový dopravní automobil značky Fiat Ducato. Jedná
se o vozidlo na přepravu osob
jak na místo zásahu, tak na
soutěže nebo na různé akce.
Vozidlo bylo zakoupeno za podpory GŘ HZS ČR a Ústeckého
Kraje a samozřejmě Obce
Čížkovice. Tímto bychom chtěli
poděkovat zastupitelstvu obce
za schválení požadavku na nové
vozidlo
a
hlavně
také
místostarostce Obce Čížkovice
Mgr. Andree Skružné, která
vypracovala veškeré podklady
dotačních programů.
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David Machata

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Hledáme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici

pracovníka technických služeb.
Nástup nejlépe od 1.9.2022 nebo dle dohody.
Platové ohodnocení dle mzdových tabulek + možnost
osobního ohodnocení.
Náplň práce je zejména údržba majetku obce
a veřejného prostranství včetně péče o zeleň.
Hledáme člověka s pozi2vním přístupem k dané
profesi, ﬂexibilního, bezkonﬂiktního.
Bližší informace u starosty, místostarostky nebo
na stránkách obce.
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