Tančírna
s možností výuky
První dvouhodinovka nás čeká
5.10.2012
od 20:00 - 22:00 hod.
na sále KD Čížkovice
Podmínkou je pouze účast v
párech (muž-žena; nad 18 let
věku) a společenská obuv.
Společenský oděv není nutný.

Prodej, byt 2+1, 72 m
m²²

Prodáme byt 2+1 s lodžií a sklepem 8m2 v panel.
domě v Čížkovicích, dobrý stav, 4.NP, loni nová
plast. okna, dům izolován vč.
střechy, vytápění
plyn. kotelnou v domě.
Telefon: 775 255 345
sarkakafkova@seznam.cz

Cena: 550 000,- Kč
včetně provize,
včetně poplatků,
včetně právního servisu

V
J

de o 5., tedy
jubilejní ročník motosrazu, který chceme
řádně oslavit. Chystáme bohatý program ve kterém
vystoupí Olympic (revival), Kabát (revival), Tři
sestry (revival), dále skupina Krléš a Slayer. Součástí
programu bude Ohnivá show, atrakce pro děti, soutěže,
možnost tetování a také vyjížďka Anglickým busem, která
se v minulém ročníku setkala s velkým ohlasem. V sobotu
bude po setmění odpálen velký ohňostroj.

zhledem
k
tomu, že se
jedná
o
motosraz, je
samozřejmostí
„Spanilá jízda“ po
okolí Čížkovic a v
letošním ročníku je
přichystáno
i
posvěcení
motorek
pro
beznehodovou
s e z ó n u .
Tato
akce
není
pouze
záležitostí
motorkářů, ale je
určená
široké
veřejnosti. V pátek
a sobotu se bude
konat ve večerních
hodinách
taneční
zábava.
Po
celou
dobu konání srazu
bude pro návštěvníky zajištěna
možnost občerstvení.

Čtvrtletník vydává OÚ Čížkovice
Reg.č. MK ČR E 14803.

Kronika XVI.část
Wolf Illburg z Vřesovic byl podle čížkovské
pamětní knihy farní majitelem Čížkovic jen asi 2
roky. Panství pak přešlo na paní Magdalenu
Trčkovou (z Lípy) a jejího syna, který byl zabit s
Valdštýnem v Chebu. (Farní kronika praví, že pro
velezradu odešel do vyhnanství.)
R. 1636 přenechal císař panství Č. s dluhem
28.097 zlatých a 40 kr. baronce Agnes von
Pallauda roz. Hraběnce z Ebersteinu, vdově po
císařském obrštovi Wernerovi von Pallauda. V této
době trpěly Č. strašně od Švédů, takže r.1638 zůstalo jen 5 poddaných, r. 1640 nebylo tu již vůbec
nikoho. Agnes von Pallauda se znovu provdala za
hraběte z Warrensbachu; z tohoto manželství vzešel
syn, hrabě Gustav Adolf z Warrensbachu, který
zdědil Č. s Košťálovem a přikoupil Děčany se
Semčí u Třebivlic.
Podle berní rolle z roku 1654 v zemském
archivu Království Českého čítala tehdy ves Č. 5
obydlených selských stavení, jedno bylo neobydleno, 11 obydlených a 11 neobydlených chalup;
všechny budovy byly pobořeny a ve špatném
stavebním stavu vyjímaje panský pivovar, který byl
ve stavu dobrém a vařil 10 čtyřvěderních sudů.
V košťálově byla jenom 1 chalupnice, 1
chalupa stála prázdná; v Jenčicích bylo 6 obydlených chalup, 3 pusté; budovy v dobrém stavu. V
Siřejovicích byly 2 statky obydleny, (z toho jeden
teprve od r. 1653), 5 statků a všech 6 chalup bylo
pustých. Jeden zahradník (nebo čtvrtláník) provozoval živnost výčepní, 2 domky zahradníků (vinařů ?)
byly pusté. Všechny budovy byly zruinovány.
V Obřicích (tehdy Obřiť zvaných) byly 3
statky a všech 5 chalup pusté, celá vesnice stála
ještě r. 1654 liduprázdná (Čísla u obcí Košťálova,
Jenčic, Siřejovic, Obřic týkající se dílů do Čížkovic
příslušných, nepatřilyť obce tyto čížk. panství celé!)
Právě tak smutně jako v ohledu sociálním a
občanském bylo s poddanými čížkovického panství
po 30tileté válce i po stránce církevní a

náboženské. V biskupské knihovně v Litoměřicích je
pod značkou B I F 115 rukopis s názvem
„Duchovní reformace v litoměřickém kraji“, z
něhož vysvítá, že čížkovické panství v oněch časech
zaopatřeno bylo církevně třebenským děkanem
Vítem Aloisem Hortulem (Zahrádkou), týž duchovní
měl opatřiti také ještě Dlažkovice, Sutom, Milešov a
Velemín. Z téhož rukopisu je zřejmo, že čížkovští
poddaní byli sice katolíci, z nich však 25 nově k víře
obrácených, tedy teprve od r. 1652 katolických! Jak
dlouho církevní spojení s Třebenicemi trvalo, nelze
zjistiti, poněvadž se nezachovaly z té doby matriky.
R. 1655 zřízena diecese litoměřická, k níž i Č. s
celým okolím náležely, a to zprvu vikariátu „za
Labem“ v Ústí n/L., později a dodnes vikariátu v
Libochovicích.
První litoměřický biskup baron Maxmilian
Rudolf ze Schleinitz snášel jen s nejvyšším odporem
lehkovážný způsob života řečeného již majitele Č.
pana Gustava Adolfa z Warrensbachu a několikrát
jej otcovsky napomenul. Když to nepomohlo,
obžaloval jej u pražského biskupa, načež byla
vyřčena klatba nad hrabětem, která jej přivedla k
rozumu.
Týž Warrensbach docílil, že byl v ustanoven
administrator v osobě kněze Matyáše Josefa
Resarcitora r. 1672. Resarcitor založil a
vlastnoručně psal latinsky nové matriky.
Farní kostel v Č. byl té doby tou měrou na
spadnutí, že nebylo již lze v něm konati bohoslužby.
Proto jej dal G. Adolf strhnouti a r. 1675 postaviti
nový nynější kostel od italského stavitele Julia
Broggio, který tehdá stavěl právě nový kostel v
Dlažkovicích; stavba se děla „ex voto“, z daru,
proto se ještě dnes v kostele nachází votivní obraz
sv. apoštola Jakuba staršího představující a před
ním hraběcí manžele Warrensbachovy držící model
nového farního kostela v rukou. Nad panským
oratoriem nacházela se dříve tabule s nápisem:
(německým) „Anno 1675 založili tento chrám a
vystavěli vysoce urozený Pán Pan Gustav Adolf
Svaté římské říše hrabě z Warrensbachu,

pán na Čížkovicích, Košťálově a Zahrádce (Neuschloss),
řím. cís. Majestátu komorník,říšský dvorní rada a vysoce
urozená Paní Paní Maria Sydonia hraběnka z Warrensbachu, roz. hraběnka Šliková, hraběnka na Passaun a Weisskirchen, paní v Čížkovicích, Košťálově a Zahrádce a Polici.“
Nový chrám vedle hlavního oltáře sv. Jakuba st.
ještě dva postranní oltáře sv. rodiny a sv. Antonína Pad.
Zakladatelé opatřili kostel rovněž bohoslužebným nářadím. Přispěl i stavitel Julius Broggio, darovav mešní kalich s patenou, dodnes ještě užívaný. Kostel byl opatřen i
sanktusovou zvoničkou. Několik kroků od kostela dala
hraběnka postaviti zvonici, ve které umístěny dva zvony,
z nichž větší s českým nápisem z r.1559, menší starší s
nápisem latinským z r.1480.
Warrensbachovi vystavěli v Č. r. 1679 novou faru,
načež Rosarcitor své bydliště přeložil patrně téhož roku
sem, nebť tímto rokem počínají se čížkovické matriky, vedené pro Č., Radosice a Želechovice. I v Č. zůstal Resarcitor pouhým , až po dlouhém vyjednávání spojeny Č. se
Siřejovicemi v jednu farnost. Nejobtížnější byla otázka
živobytí pro faráře, kterou se Warrensbach pokusil vyřešiti tím, že dal zajistiti na Č. panství roční dávku 100 zlatých rýnských, zatímco panský desátek ode dvora činil 7
rýnských 39 kr. Tyto dávky byly r. 1797 zrušeny a zakoupena renta, jejíž roční výnos činil 107 zlatých 39 kr. na
úrocích. Také o zajištění výloh kostelních se postarala hr.
Warrensbachová pojištěním 6% úroků z 1000 rýnských ve
prospěch kostela na panství Č.
Současně otevřena v Č. farní škola, na níž jako první učitel se uvádí Jan Frant. Bitka (také Bětka).
Manželé W., bezdětní se zvěčnili také mešními fundacemi při dómu litoměřickém a rovněž fundací u kapucínů litoměřických, která byla zajištěna na Č. panství a spočívala v dodávkách vína a jiných naturálií. Tomuto klášteru byli W. tou měrou oddáni, že si přáli býti i pochováni v
jeho hrobce, jak se také stalo.
Po jejich smrti koupila Č. a Košťálov r. 1691 abatyše od sv. Jiří v Praze Franziska Helene Bironin de Galliano a spojila s Třebenicemi a to tak, že úředníci panští bydlili v č. Jako vrchnostenští úředníci jsou té doby v matrice
uvedeni: Johann Jackl, purkrabí, Andreas Krimmer, officiál, Johann Josef Lisetti, důchodní, Wenzel Heger, sládek.
Teprve roku 1703 dne 30.XI. Byl ustanoven Rosarcitor za
faráře v Č., po 31tiletém administrátorování, kostel v Č.
pak r. 1705 30.VIII vysvěcen od svět. Biskupa Víta Seipl
ze Strahova v přítomnosti abatyše,přičemž biskup ustanovil, aby se slavnost posvícení slavila vždy tu neděli, po sv.
Augustinu.
Tato abatyše dala postavit nákladem 150 zl. Chór
pro hudebníky v kostele č. r. 1716.
V panství abatyší setrvaly Č. až do r. 1782, kdy byl

klášter sv. Jiří po více než 800letém trvání zrušen.
Roku 1731 se uvádí jako farář zdejší Josef Franz
Pusch; týž založil farní pamětní knihu. Z té vysvítá, že v
Č. stávala již kaple Marie Pomocné, aniž se vědělo, kdo ji
vystavěl. Stála po straně zámku; v této kapli se konaly
každou neděli 1 mše a sv. požehnání v něm. řeči.
Jako sedmý farář ustanoven v Č. dne 12.XII. 1753
Josef Žolda, rodák z Třebenic, kde byl jeho otec krejčím.
Narodil se r. 1711. V Č. ho čekaly velmi špatné časy.
Neboť v podzim 1756 vypukla válka, jejíž první akt se
odehrál právě ve zdejším kraji. P o nešťastné bitvě u
Lovosic (dne 1.října 1756), po které se císařští stáhli k
Budyni, rozbil zde stany Friedrich II. Pruský, které se
táhly podél silnice až k Čertovce u Třebenic. Zůstal zde
plné 3 týdny se svým celým vojskem a plenil krajinu; také
č. kaplana Frant. Peka prý král velmi špatně potrestal
(podle farní knihy pamětní: gravissimis incommodis affecit
= „způsobil nejtěžší nepohodlí“). Farář čítal tehdy své
škody 1269 zl. 56 kr. K tomu měl platiti 66 fl. 43 kr.,
Žolda se sám vypravil do Prahy, ale marně žádal o slevu.
Příštího roku přišli Prusové znovu ve svátek sv.
Marka Evangelisty (25.dubna) do Čížkovic. Král se svým
štábem se usadil v č. zámku, kde také se svými důstojníky
přenocoval. Zde také farář se svým kaplanem po obědě
učinili poklonu. Druhého dne táhl král se svým vojskem
přes Třebenice dále ke Košticím, Peruci a konečně ku Praze. Také tehdy utrpěl farář Žolda s kaplanem od Prušáků
mnoho bezpráví; pruští vojáci uloupili faráři všechny hotové peníze, takže utrpěl škodu 305 zl. 30 kr. Po bitvě u
Kolína se pruský král zdržoval po 4 týdny v Litoměřicích
s vojskem, pleně celou krajinu, takže farář po odtáhnutí
Prusů (na svátek sv. Maří Magdaleny 22.července 1757)
vepsal do pamětní knihy tato slova: „Ať si táhne král k
Indům a Goramantům, abychom jej v naší vlasti již nikdy
neuzřeli!“ Prusové již v sedmileté válce Č. nenavštívili.
Škoda, kterou 1756 a 1757 Ž. utrpěl, může býti měřítkem
škod, které tehdy utržili panství i poddaní, o kterých bližší
záznamy nejsou známy.
Farář Žolda dal konati r. 1755 první missie v Č. od
4 jezuitů po 8 dní.
Rok 1764 předsevzal farář Ž. v kolátuře sčítání lidu, ze kterého zjištěna tato data:

Čížkovice (poddanství kláštera sv. Jiří) ve 24 domech 186 duší,
Siřejovice (poddanství kláštera sv. Jiří) v 21 domech 170 duší,
Želechovice (poddanství hraběte Clary v Teplicích) v 6 domech
83 duší,
Radostice (poddanství na půl Lovosic a bar,. Reiského v Borči)
v 12 domech 85 duší,
Keblice (poddanství města Litoměřic) v 37 domech 272 duší,
Lukavec (poddanství markrabí Baadenského, kapitol.děk.lit.) v
25 domech 117 duší,
Vrbičany (poddanství slečny Kressl) v 16 domech 89 duší.

Obec nabízí nové služby:
·
·
·

zemní práce
nakládka materiálu
terénní úpravy
(v rámci technických možností stroje)

s proškolenou obsluhou.
Cena za práci s nakladačem
450,- Kč /1 hod.
Objednávky přijímá:
Pavel Grunt
e-mail : pavel.grunt@seznam.cz
tel : 724 155 367
v pracovní dny od 8:00 do16:00 hodin

Dělení vín na Moravě:
1. Dá sa
2. Dá se svařit
3. Nedá sa
4. Dá sa Pražákom
Policista po několikáté
za den zastaví to samé
auto a povídá,, Pane já
Vám dnes už po čtvrté
říkám, že Vám kape
chladič"!
Řidič mu odpoví,, A já
Vám po čtvrté říkám,
že jsem kropící vůz!"
Jde takhle chlápek a
vidí, jak se u jednoho
domu natahuje malý
kluk ke zvonku, ale
nemůže dosáhnout.
Tak chlápek přijde ke
dveřím říká:
"Ukaž, já zazvoním," a
opře se o zvonek.
"Díkes, šéfe," povídá
děcko, "a teď zdrháme!"

VTK Čížkovice
J.Jelínek
Náš volejbalový klub byl založen v roce 1997,
rok po výstavbě nové sportovní haly v naší obci.
K dnešnímu dni máme v našich řadách 76 členů
z toho 70 aktivně hrajících, od těch nejmenších až po
ty nejstarší. Předsedou klubu je ing. Pavel Daňhelka o
hospodaření se stará Jaroslav Jelínek ml.. Ve výboru
je dalších 5 členů + 2 v Revizní komisi.
Zúčastňujeme se soutěží: v okrese mají zastoupení muži hrající litoměřický volejbalový přebor.
V kraji ženy, kadetky, juniorky, žákyně a mini žákyně
hrající krajský přebor.
K zápasům v krajské soutěži jezdíme do měst
Děčín, Teplice, Duchcov, Most, Žatec, Litvínov, Chomutov, Klášterec n/O, nebo poblíž Lovosice, Libochovice, Brozany, Litoměříce, Roudnice n/L, Štětí.
Chtěl bych zmínit, že jsme jediná obec v okrese
a možná i v našem kraji, ve které má náš klub zastoupení v několika věkových kategorií a hlavně se věnuje
výchově mládeže od přípravky až po ty největší děti.
Toto je problém většiny klubů velkých měst, jako jsou
například Lovosice, Litoměřice, Roudnice a jiné…
K přípravným zápasům s dětmi využíváme kontakty
s volejbalovým klubem se Štětí, se kterým máme dobré sportovní vztahy.
K tréninkům a zápasům využíváme především
halu, která patří mezi ty nejlepší v kraji, ve kterých se
volejbal hraje. Soupeři, ale i rozhodčí se k nám rádi
vracejí. Pro tento sport máme výborné zázemí.
Inspirací pro děti, které se rozhodují jaký sport
provozovat, může být účast našich odchovanek hrají-

cích ve vyšších soutěžích, jmenovitě: Martina Skružná hrající 1.ligu dorostenek za Jablonec n/N, Denisa
Mullerová hrající 2.ligu žen za Liberec. Klára
Hernychová se v silné konkurenci dostala na sportovní gymnázium do Brna se zaměřením na volejbal.
V našich řadách máme i kvalifikované rozhodčí a
trenéry III.třídy.
Každoročně pořádáme sportovní den s týmy
družebního Klipphausenu se SRN. Pro děti hrající
v našem oddíle pořádáme soustředění ve Starém
Týně, kde děti tráví týden plný her, sportovního vyžití
a zábavy v krásném prostředí Tornova mlýna.
V zimním období pořádáme s obecním úřadem o
víkendech dětský lyžařský kurz na Bouřňáku, nebo
Telnici, podle množství sněhu. Za to patří dík našim
dvěma hráčkám – lyžařským instruktorkám Kláře
Gasserové a Pavlíně Daňhelkové. Kurz měl vynikající
ohlas jak z řad dětí, tak jejich rodičů. Letošní rok se
bohužel nekonal. Klára si plní mateřské povinnosti a
Pavlína je pracovně mimo republiku – v Ugandě, kde
se stará o humanitární akce určené pro tuto zemi.
Vypomáháme s pořádáním dětského dne a ob
rok pořádáme sportovní a dětský maškarní ples. To je
jen ve zkratce o činnosti našeho klubu.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Obecnímu
zastupitelstvu i Obecnímu úřadu v Čížkovicích za
podporu při naší činnosti a za možnost půjčování
transitu k zápasům. Dále velký dík patří paní Petře
Skružné a dalším tahounům, kteří se starají o mládež a
chod celého klubu.

Zájemci o volejbal z řad dětí i dospělých –
přijďte si zahrát, nebo se jen podívat, rádi
Vás uvidíme a přivítáme mezi nás.
Najdete nás v hale:

Úterý
17.30 – 19.00 hod.
žactvo, dorostenky

Středa
16.00 – 18.00 hod.
žactvo

18.00 – 20.00 hod.
muži

Pátek
16.00 – 17.30 hod.
žactvo

17.30 – 20.00 hod.
dorostenky, ženy

Sobota
19.00 – 21.00 hod.
míšený-dorost., ženy, muži

Můžete nás kontaktovat:
Petra Skružná
tel. 775049585,
e-mail: skruzna.petra@seznam.cz

Jaroslav Jelínek
tel. 777306575,
e-mail: jarojelinek@seznam.cz

„My hrajeme také volejbal.“
- naše nadějné žákyně.

Vyhráváme turnaj v Ervěnicích,
kde porážíme Ervěnice C a D a
Ústí nad Labem.

„Vítězství nám sluší.“ - juniorky
Klára, Kamča, Sůša, Martina,
Téja, Péťa a Šárka.
Na turnaji v Klipphausenu.

Obrazem:
Část 1.

Protestní pochod proti pálení kalů v čížkovické
cementárně, konaný dne 21.4.2012.

Obrazem:
Část 2.

Autorem fotografií je František Soukup.

