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jihočeská vesnice roku
2010 je vzdálena asi 7 km se-
verozápadně od Písku a 3 km
od hlavní komunikace Písek
– Praha (křižovatka Nová
Hospoda) Počet obyvatel
dosáhl k 1. lednu letošního
roku čísla 1295.
Čížovou tvoří několik okol-
ních starobylých vesnic: Bo-
šovice, Borečnice, Krašovice,
Nová Ves, Zlivice, Topělec.
Doložitelná historie Čížové se
píše od roku 1316. První, ale
nevěrohodnou zmínku o Čí-
žové
uvádí dokonce kronikář
Václav Hájek z Libočan k
roku 942.
V Čížové se nachází několik
historických památek. Na
návrší nad obcí vidíme kostel
sv. Jakuba Většího (chráněn
jako kulturní památka ČR),
na hřbitově u kostela je kaple
sv. Barbory a dřevěná zvoni-
ce z první poloviny 16. století.
Mezi další památky patří re-
nesanční zámek (roku 2013
ho obec vykoupila a postup-
ně prošel rekonstrukcí). Ná-
dvoří zámku je v létě v rámci
„Čížovského kulturního léta“
využíváno k divadelním
představením a šermířským
vystoupením.
Mezi další zajímavosti patří
např. bývalý špitál z let 1762 –
1763 či bývalý pivovar ze 2.
poloviny 17. století. Z roku
1712 je špejchar, ve kterém se
v letníchměsících konají
hudební vystoupení, výstavy
a divadelní představení pro
děti.
V obcích, které správně spa-
dají pod Čížovou, najdeme
ukázky selského baroka,
množství kapliček, křížů a
božíchmuk.
Obec i okolí poskytujemož-
nosti pro turistiku, cyklotu-
ristiku i relaxaci. Místem
prochází
několik cyklotras. V nedaleké
Nové Vsi, která je cílem škol-
ních i rodinných výletů, fun-
guje
Záchranná stanice živočichů
Makov.
V obci působí sbor dobro-
volných hasičů, organizace
zahrádkářů, včelařů, mysliv-
ců,
TJ Sokol nebo taneční sou-
bor.. (atu)
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Zatočili s brownfieldy
Čížovou dlouhou dobu
trápily takzvané brown-
fieldy. Jde v podstatě o
nemovitosti, které jsou
nedostatečně využívané
nebo zanedbané.

JANA URBANOVÁ

Na území obce se nachá-
zely takové brownfieldy
hned tři. „Byl to zámek, špej-
char a bývalý areál učňov-
ského střediska Hikoru.
Všechny soukromé. Po dlou-
hých jednáních s vlastníky
jsme došli k závěru, že pokud
chcememít obec hezkou a
zajistit regeneraci brown-
fieldů, musí to obec vzít do
vlastních rukou. Za přijatel-
ných podmínek se obci po-
dařilo tyto areály získat a je-
jich revitalizace úspěšně
probíhá. „ uvedl starosta obce
Tomáš Korejs. Půlhektarový
areál učňovského střediska
koupila obec v roce 2016. Je-
ho součástí byla stará vila z
roku 1925 a rozsáhlé prů-
myslové objekty. Vilu obec
opravila a vybudovala v ní tři
bytové jednotky. Na nevyu-
žívané chátrající haly jsme si
nejprve nechali zpracovat
studii možnosti přestavby na
byty. Výsledkem studie bylo,
že je to technickymožné, ale
vzhledem ke stavebnímu
stavu objektů nám to archi-
tekt nedoporučoval. Jedinou
variantou revitalizace areálu
byla tedy demolice průmys-

lových objektů. „Postavili
jsme na jejichmístě zázemí
pro obec, kde jsou garáže,
dílny, sklady a základní soci-
ální zázemí. Dříve jsme totiž
sekačky opravovali na dešti
na parkovišti a stroje jsme
měli různě po obci v garážích
zemědělského družstva,“
popsal starosta. Investice do
úpravy areálu vyšla na 14
milionů korun, z toho 6mi-
lionů stála demolice. Dotace
Ministersva promístní roz-
voj ČR byla ve výši 70 pro-
cent. Splnili jsme tedy náš cíl,
zrevitalizovat opuštěný areál
v centru obce. V rámci areálu
Hikoru je v plánu ještě po-
slední, třetí etapa, kterou je
výstavbamoderního senior-
ského domu na zbylé ploše.
„Máme vyprojektováno,
probíhá stavební řízení a
pokud půjde vše ideálně, rádi
bychom začali stavět už
příští rok. Mělo by tam

vzniknout deset bytů s ex-
terní pečovatelkou službou,“
vysvětlil starosta Korejs a
dodal, že o seniorské byty
očekává velký zájem. Obec
má dlouhodobě v plánu také
čistírnu odpadních vod, která
byměla vzniknout pod are-
álem živočišné výroby ze-
mědělského družstva ve Zli-
vicích. Celá akce vyjde na 115
milionů korun. „V otevřeném
výběrovém řízení jsme vy-
brali stavební firmu a teď
čekáme na definitivní roz-
hodnutí o dotaci z minister-
stva zemědělství. Ta by
mohla být ve výši 70 až 80
milionů. Rozhodnutí bymělo
padnout během několika
týdnů,“ poznamenal starosta
a dodal, že koncepční řešení
likvidace odpadních vod,
stavbu čistírny a optimalizaci
kanalizace připravuje obec
už 15 let a její zahájení je
teď konečně velmi reálné.

MODERNÍ BYDLENÍ. V novém domově pro seniory vznikne cel-
kem deset bytů s externí péčí i dovozem obědů. Zdroj: Obec Čížová
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Známý rodák se domů rád vrací
JANA URBANOVÁ

Čížová – Významným čížov-
ským rodákem, který svými
schopnostmi daleko přesáhl
hranice okresu i republiky je
architekt Josef Pleskot. Získal
řadu prestižních ocenění,
mimo jiné také titul Archi-
tekt roku a byl zvolen od-
bornou veřejností Nejvý-
znamnější osobností české
architektury dvacetiletí 1990
až 2009. Josef Pleskot stojí i
za lávkou Dagmar Šimkové,
která se klene přes Otavu v
Písku a byla slavnostně ote-
vřena 26. září 2018. Přiznal,
že její projektování původně
nechtěl přijmout. „Věděl
jsem, že doma nikdo není
prorokem. Přesvědčila mě
moje žena a její rozhodné
slovo: Tomusíš pro Písek
udělat,“ řekl pro Čížovský
kurýr Josef Pleskot. Lávka
zpočátku vyvolávala rozpo-
ruplné reakce, podle archi-
tekta jsou ale takové emoce
naprosto v pořádku. „Proti-
chůdné názory jsou legitimní
a zdravé, pokud nejsou
hloupé a zlé. Vysvětlil jsem,
co jsemmohl. Kdo chtěl, po-
chopil, kdo nechtěl, zůstal v
zákopu. Teď už lávkamluví
sama za sebe. Ti, co po ní
chodí, si ji velmi užívají. Ti,
co si jí užívat nechtějí, po ní
asi nechodí,“ konstatoval Jo-

sef Pleskot. Převážnou větši-
nu času tráví v Praze, kde
vede svoji architektonickou
kancelář AP atelier. „Moje
kancelář má hodně úkolů a
řeší velmi zajímavé pro-
blémy, u kterých není možné
nebýt. Rádi bychom smojí
ženou trávili více společného
času v Čížové. Oba jsme tam
šťastni, jí se to ale prozatím
daří lépe,“ dodal. Kdyžmá
známý architekt volno a do-
stane se do svého rodiště, rád
chodí relaxovat na Čížovský
Petřín. „Do Bendy se rád vra-
cím. Kdybych si tam nemohl
odpočinout, byl bych o
mnoho slabší a zranitelnější.
Těší mě, že to tak vnímá i
moje rodina. Jsme tam šťast-
ní, i když bychom tam rádi

pobývali mnohem více,“ po-
steskl si Josef Pleskot, který
má na svém kontě přes stov-
ku projektů po celé republice.
K nejoceňovanějším patří
například přestavba bývalé-
ho průmyslového areálu
Vítkovických železáren.

SLAVNÝ RODÁK. Josef Pleskot vede v Praze vlastní architekto-
nickou kancelář, do Čížové se ale rád vrací. Foto: Archiv Deníku

BUDILA EMOCE. Architekt Jo-
sef Pleskot navrhoval také láv-
ku Dagmar Šimkové v Písku.
Foto: Deník/Jana Urbanová

Čížovský Petřín v květu

Čížová – Zamilované láká k polibku každoročně
na prvníhomáje rozkvetlý ovocný sad na Čížov-
ské hoře nebo také na Jakubu, odkud je krásný
výhled na Čížovou a její okolí. Ovocnými stromy
je osázen celý jižní svah vrchu. Kvetou tu třešně,
jabloně, ale i slivoně. Kromě záplavy bílých květů
se sadem nese i krásná vůně a bzučení včel. Místu
se říká také „čížovský Petřín.“ (ju)

Tradice hodu stromkem

Čížová – V sobotu 8. ledna 2022 v obci opět létaly
stromky. Konal se tu totiž po roční pauze už dva-
náctý ročník soutěže v hodu vánočním strom-
kem. Soutěže se účastnilo 79 závodníků: mužů,
žen i dětí. Podpořit je přišli i jejich přátelé, celkem
se tak namístním fotbalovém hřišti skvěle bavila
více než stovka lidí. Každý ze soutěžícíchměl dva
pokusy, délka hodu se počítala od konce kmene.
Závodníci si mohli přinést buď stromek vlastní,
nebo použít jakýkoli z přichystané hromady.
Nejdál dohodil třiatřicetiletý JanMoravec, pů-
vodně z Čížové, nyní z Písku. Stromek dolétl
téměř devět metrů daleko. „Z prvníhomístamá
člověk vždycky hezký pocit, takže jsem rád. Hlav-
ní je, že to byla povedená akce a všichni se dobře
bavili,“ usmíval se novopečený vítěz. (ju)

Nové vybavení

Čížová – Sportovně naučná
stezka v sadu Benda dostala
nové vybavení za půl milio-
nu. Původní dřevěné zařízení
po deseti letech dosloužilo.
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