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Kronika 17.část
V celku čítala farní obec ve 141 domech 1002
duše. Farář Žolda zemřel 5.VIII.1775.
Nástupcem jeho byl jeho synovec Josef Žolda,
kdysi český missionář v litom. diecesi. Zažil zde
r.1778 tzv. bramborovou válku, za které pod
princem Heinrichem vtrhli Prušáci do zdejšího
kraje a vypálili a vyplenili celé okolí. Princ
Heinrich bytoval během tohoto polního tažení po
celý měsíc ve svém hlavním stanu - na č. faře.
Po zrušení kláštera svatojiřského připadlo panství
náboženské matici (fondu) se všemi náležitými
obcemi, poddanými a právy, tudíž také patronátní
právo nad Č. a Třebenicemi. To trvalo od r.17821819. R.1782 byla zmíněná kaple Marie Pomocné
zavřena a kaple konečně r.1788 ve veřejné dražbě
prodána za 50 zl. a stržena. Téhož roku dostal Č.
chrám novou střechu a J.Žolda vložil do věžičky
kostela spis, teprve při opravě od far. Zacke prováděné do pamětní knihy přepsaný. V tomto dokumentu popisuje a obžalovává Ž. josefinské novoty
tehdejší a naříká, dokazuje, s jakým odporem
(nevůlí) přijal lid zákaz vystavování sv. hrobů v
r.1788 a připojuje: Kněží nepožívají úcty ani od
honorace ani u lidu, obává se velkého nedostatku
kněží a přeje svým nástupcům lepších časů.
R.1795 visitoval 6.dubna č. farní obec biskup
Ferdinand Kindermann, rytíř ze Šulsteinu. S visitací
byli biskup (poznámka: důsledný prováděč centralisačních a poněmčovacích snah Josefa II. na
Litoměřicku) i farář a učitel Nowak spokojeni.
Škola byla r.1787 právě „normalisována“.
Farář J.Žolda byl pochován r.1795 na „novém“
hřbitově na Cíglšenku.
Požitky kantora (učitele) r.1748 byly: 10 strychů
žita a po 1 strychu pšenice a hrachu od panství, 1
strych 3 věrtele a 3 1/2 mázu žita od čížkovské
obce; z každé várky vědro piva; 2 kopy otýpek
dřeva; 3 strychy pole; od kostela 8 zl.r. a z fundací
6 zl. 18 kr.; za zpívání pašií 30 kr.; na pohoštění
zpěváků o posvícení 6 rýnských; za natahování

věžních hodin 5 rýnských. Od siřejovického filiálního kostela 8 rýnských a na struny 1zl. 15 kr.; od
bratrstva nejsvětější Trojice (existovalo do r.1782)
5 zl. Při tom měl učitel závazek, vydržovati jednoho
praeceptora (škol. pomocník) hudby znalého.
Asi r.1806 se stavěla zde císařská silnice, protože
tohoto roku jsou uváděni v matrice Wilhelm von
Ritter, silniční komisař a Karl Knorr, siln. piquer.
R.1819 přešlo panství č. v majetek Josefa Glaserfelda za 250.000 zl.
R.1820 prováděl farář Herzig sčítání ve farní
obci a zjistil 1669 dusí.
Roku 1832 vypukla cholera, řečený farář byl
neúnavný jako duchovní i jako lékař. Jeho zásluhou
zamřelo prý ve farní obci na choleru jen 32 osob,
značně méně než ve farnostech sousedních.
7.srpna 1833 cestoval Čížkovicemi císař
František se svou manželkou Karolinou; u Cíglšenku byla zřízena slavnostní brána, jejíž obraz lze
viděti v č. zámku. Zde byla veličenstva pozdravena
vrchností a vrchnostenským úřednictvem, duchovenstvem a školní mládeže. Císař cestoval tehdy do
Terezína, kde jej navštívil pruský král. Potom
odebral se císař přes Prahu do Mnichova ke
schůzce s ruským carem.
R.1837 stal se v Č. farářem Wenzel Zacke z
Pablovic.
R.1838 koupili panství Jan a Anna Dostálovi za
340.000 zl.konv.m. a 500 dukátů klíčného.
R.1848 nepřinesl jen zrušení roboty, nýbrž také
zrušení různých dávek naturálních, začež u farností
a škol musely býti nakoupeny státní dluhopisy.
Obligace čížk. školy z r.1851 zněla na 930 zl.k.m.,
čížkovické fary 2930 zl.konv.m.
Farář Zacke proslul jako včelař, pěstitel bourců a
moruší. Zemřel 1889.
R.1854 prodala vdova Dostálová panství hraběnce (Dostál) Kounicové za 410.000 fl.conv.m. Ta
opět r.1869 velkoprůmyslníkům Ant. A Fr.
Tschinkelovým za 450.000 zl.r.m. Když pak firma
Tschinkel v lednu 1885 upadla v konkurs, povolil
pražský zemský soud exekuční prodej panství,

které dne 28.I.1886 získal Frant. Preidel, velkoprůmyslník z
Č.Kamenice za 492.000 zl.r.m. Třebenská farní kronika
zmiňuje se r.1885 o sourozencích Tschinkelových, že sice
průmysl a zemědělství v tomto kraji velmi pozvedli, že ale za
nich v této krajině vzalo počátek znesvěcování neděle. O kostely a jejich udržování prý se nestarali, takže jak čížkovský tak
siřejovský kostel musely býti zavřeny. Farní bohoslužba musela
býti zatím v panském zámku vykonávána. Nový patron dal
farní kostel svým nákladem opraviti. Povýšen do šlechtického
stavu, přijal predikát „šlechtic z Hassenbrunnu“. Jeho znak je
vytepán nad branou zámku.
Za 12. faráře Jana Kořínka, dlouholetého kaplana zdejšího,
vyfařen byl Lukavec a r.1890 přifařen do Lovosic. Kořínek
působil zde do r.1907 (od 1889).
Rozpočet obce, přijatý schůzí zastupitelstva 25.X.1937 na
r.1938 stanoven úhrnnou potřebou roční 348.747-Kč
kryto řádnými příjmy
II
63.570– II
Zůstatek
285.237– II bude kryt
40% přirážkou k dani činžovní
2.443– II a 150% přirážkou k ostat. daním přímým
282373– II
V rozpočtu zahrnut již příspěvek obce 100.000 Kč, kterým se
snažíme urychliti rekonstrukci okresní silnice obcí vedoucí.
Nebývale brzo začínalo jaro 1938, v půli března rozkvetly
mandloně. Zato pak koncem dubna a počátkem máje nastaly
noční mrazy až –13 oC. Většina ovocných stromů v květu
pomrzla.
Od „Anšlusu“ Rakouska v únoru 1938 vzrůstal neklid politický. Z oken něm. domů už otevřeně zněla propaganda Říše.
Češi a Němci, dosud ve věcech obce pohromadě pracující, počali
se zjevně odcizovati. Činnost strany SDP (Sudeten-deutsche
Partei) Konrada Henliena v obci rychle vzrůstala.
Zvlášť silně se léta tohoto účastnili Češi i Němci májových
průvodů. Na obou stranách podvědomě snad seskupují se
příslušníci všech vrstev. Zvláštní pohnutí nutí k semknutí řád.
Na hřišti „Viktorie“ probíhá obvyklá tato slavnost zvláště
významně, obcí prošlo 900 účastníků průvodu, 90 žen v
krojích. Účast z okolí neobyčejně veliká, nečekaná, spontánní.
Na květen 1938 vypsané volby do obcí mají neobvyklou
volební účast. Němci jdou na jedinou kandidátku SDP, která
mezi navrženými uvádí také jména prý německ. soc. dem. . Češi
jsou rovněž jednotni a jen z taktických důvody předkládají 2
kand. listiny—spojen. čes. stran a čes. soc. demokratů.
V půli května se prvně blýská, částečná mobilisace, nařízená
náhle pres. republiky povolává náhle 15 občanů našich, z toho
13 Čechů. Je to pro nás značná nevýhoda v den volební. Účast
na volbách velká, výsledek překvapující. Zatím co ve všech
téměř okol. obcích strhává vedení SDP na sebe úspěchy, vzrostly české hlasy odevzdané téměř na 50%.
Českých hlasů odevzdáno platných 322 (13 vojáků voličů
nevolilo), německých hlasů 347 (2 vojáci nevolili); pravděpodobný rozdíl při účasti všech: pouhých 14 hlasů, tedy stačilo k plné
polovičce jen 7 hlasů získati. Tím tedy podle platných volebních
řádů poprvé po více než 300 letech získali Češi rovnost hlasovou a možnost, získati při stejném počtu mandátů případně i
starostu obce (9:9). Výsledek dosažen vzornou a spoluprací
všech politických stran českých, jež v této pohnuté době byla

pojednou víc, než samozřejmá. O úřad starosty se při ustavující
schůzi losovalo, los padl ve prospěch Němců a tak po odstoupení dosavadního starosty, Karla Jentsche stal se starostou
Němec Ant.Seemann.
Ke konci května došlo před „Tutnhalle“ v Třebenicích k noční
řeži mezi tamními Čechy a Němci. I ze zdejší obce spěchali tam
Ordneři pěšky a z Lovosic motorky a auta svážely „pohotovost“
S.D.P. I v naší obci zavládlo vzrušení, brzo Češi, brzo Němci
byli zastrašování pověstmi: „Němci táhnou!“ „Češi přicházejí!“
Jaro bylo velmi deštivé, i léto začínalo ve znamení strašných
lijáků. Toho roku vyrostlo na polích a na lukách nevídaného
požehnání. Nebylo pamětníka podobné úrody za mnoho posledních let. Obilí narostlo takové, že se v něm lidská postava
skryla. Bylo veliké množství zelené píce, řepy, zeleniny. Znalci
vysvětlovali, že vydatná vláha pojednou po mnoha letech., kdy
pro trvalá sucha nebylo lze rostlinám dodávané hnojivé látky
spotřebovati, že tato vydatná vláha rozpustila všechna nahromaděná hnojiva a proto ta nebývalá boží úroda. Ale žně na
polích byly zvlášť těžké. Obilí bylo docela pocucháno strašnými
lijáky a silnými vichřicemi. „Síklo“ se většinou ručně, starodávnou kosou, protože úplné „ležáky“ znemožňovaly užít obvyklých strojů. Sekáči byli po jednou v ceně, zdejší velkostatek si je
objednal z nouze až ze Šumavy. Divoké vichřice znovu a
znovu rozmetávaly postavené panáky obilí. Kdekdo pro neklidný čas hleděl brzy míti sklizeno, ale nedařilo se to.
Tohoto roku poprvé mláceno společnou mlátící soupravou,
zakoupenou pro obecný užitek obcí. Správu provádělo mlátící
družstvo společné.
Nemalý rozruch působilo v obci jednak uskladňování ohromných obilných zásob fmy Gläsner z Lovosic v bývalém zdejším,
k tomuto účelu najatém pivovaru, kteréžto zásoby byly za několik týdnů opět nakvap odsud odváženy. To už byla vyhlášena ke konci září mobilisace. Přišla náhle, byť jsme ji čekali, a
čeští mužové odhodlaně a bez otálení již v noci nastupovali.
Nástup branců německých byl volný, šeptalo se, že mnoho se
jich skrývá v lesích. Množila se podivná znamení. Skladači
obilí, něm. soc. demokraté z hornických krajů, kteří v zájmu
státním skládání a nakládání obilních zásob pilně a obětavě
prováděli, upadali zřejmě v naprosté opovržení německé veřejnosti a stěžovali si nám. Pro nastalou nedůvěru nařídila obec
stále veřejné hlídky noční služby CPO, ve které byli zařaděni
Češi i Němci. Ti si však navzájem již nedůvěřovali. Z temných
zřídel tryskala otrava nedůvěry, šeptaná propaganda vzrůstala. Když po neblahém dočasném odevzdání radiopřijímačů
ustalo informování veřejnosti čes. rozhlasem úplně, ovládl pole
rozhlas říšský na aparátech, jež si Němci ponechali a v kruzích
Čechů rostla nedůvěra a pověsti měrou ještě zhoubnější. Brzy
Česi „věděli“ o zbraních Němců, v pivovaře prý ukrytých, brzy
Němci veřejně označovali českou školu jako tajné skladiště kulometů a munice. Četníci byli marně nepřetržitě na nohou,
když něco zjistili, přišli rozkazy nepochopitelné a nakonec
ustaly vůbec. Dne 5.října pak došly na dráhu a do školy, na
poštu a na četnictvo pokyny, jimž jsme dlouhou dobu nedovedli
porozumět. Nařizovala se jim evakuace úřadu resp. Úředníků
českých. Dráha přestala 7.října jezditi pravidelně vůbec, telefonní styk toho dne odpoledne byl již téměř nemožný.

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.
Uzavření sportovní haly
1.7. - 16.7.2012 z důvodu oprav
Úprava otevírací doby sportovní haly
17.7. - 11.8.2012 z technických důvodů
úterý až sobota 16:00 - 20:00 hod.
neděle zavřeno

Trocha historie
Zmínka o prvním založení fotbalového týmu v Čížkovicích se datuje od r. 1930, kdy byl založen
německý tým, kde hráli i Češi a to pod názvem Deutscher Sportklub.
V březnu roku 1932 se český tým osamostatnil a zaregistroval se pod názvem Sportovní Klub
Viktorie Čížkovice a svou činnost nepřerušeně provozuje dodnes. Podařilo se nám zjistit, že v roce
1934 byl předsedou Viktorie jistý pan Voženílek a jednatel p. Handreich Josef. Kdo byl jeho
zakladatelem a jeho první hráči se nám bohužel zjistit nepodařilo. V roce 1952 došlo ke změně
názvu klubu na TATRAN Čížkovice. V roce 1993 byl název přejmenován zpět na původní
VIKTORIE, jen s tou změnou, že to již není SK, ale FK ( Fotbalový Klub ). V roce 1998 byly
postaveny nové kabiny a v tomto období prošla rekonstrukcí i hrací plocha. Rok 2008 byl rokem,
kdy se okolo hřiště pokácely staré a nebezpečné topoly . Byla provedena výsadba nových stromů a
zabudována vstupní závora.
Z obecní kroniky… „Na jaře tohoto
roku (1930) založen v obci
I.sportovní klub z hráčů obou národností (české a německé).“ „ V březnu 1932 založen český sportovní
klub Viktorie.“ „Sportovní klub Viktorie byl na základě zákona o jednotné tělovýchově začleněn do jednotky
sokola Lovosice a stává se jeho odbočkou.(1948)... Klub hrál v mistrovské soutěži druhou třídu a ukončil
toho roku na 9. místě.“

Čížkovickému fotbalu je 80 let.
Čížkovický fotbal v letošním roce oslavil 80 let od svého založení a
Zásluhou všech bývalých i současných hráčů, trenérů a funkcionářů celé
svoje období přežil bez přerušení.
Zde bychom chtěli udělat malé ohlédnutí, představit vám naše družstva, jejich
činnost a výsledky v právě skončené sezóně 2011 – 2012.
FK Viktorie Čížkovice, to jsou družstva : mladší přípravka, dorostenci,
„A“ mužstvo a stará garda. Chybí nám družstvo žáků, které jsme museli pro
jejich nezájem z okresní soutěže odhlásit. Je to veliká škoda, protože „mladých“
pro tuto kategorii máme u nás dost, ale převažují u nich jiné aktivity. Hlavně
počítače.

Lákadel pro děti je mnoho a tak i přes skutečně
velikou snahu trenérů a výboru se nám nepodařilo
soutěž přihlásit. Nevzdáváme to a jako hlavní cíl pro
příští sezónu je získat hochy a soutěž přihlásit. Tento
problém není jen u nás, ale potýkají se s ním v celém
kraji. Vždyť menší kluby jako jsme my mají většinou jen družstvo mužů. Ono je neskutečně těžké sehnat „lidičky“, kteří dají svůj volný čas na oltář fotbalu. O mladých adeptech fotbalu nemluvě.
K jednotlivým družstvům. Naši nejmenší – mladší
přípravka, kterou vedou trenéři Aleš Nergl a Tomáš
Král se pomalinku, ale jistě formuje. Vždyť učit
pětileté „fotbalisty“ prvním krůčkům s míčem je
něco neskutečného a jen udržet jejich soustředěnost
během tréninku vyžaduje velikou, ale velikou dávku
trpělivosti. Nicméně bez této obětavé práce se fotbalisté nerodí. Naši benjamínci skončili v jarní části
okresní soutěže ve skupině čtyř družstev na třetím
místě mezi družstvy Litoměřic (áčko, céčko) a
Brozan. Třetí místo vybojovali i při mistrovském satelitním turnaji v Čížkovicích kde měli z bronzových
medailí neskutečnou radost. Všichni zúčastnění si
organizaci turnaje u nás pochvalovali.

Náš DOROST, který uplynulou sezonu vedl Milan Trégr a Petr Král st. ( na jaře odešel z pracovních
důvodů) skončili v Okresním přeboru na šestém místě. V polovině sezóny přezimovali dorostenci na druhém
místě, ale jaro už tak úspěšné nebylo. Navíc končí někteří hráči, protože dosáhli věku, kdy přecházejí do
mužů. Nově sestavená trenérská trojice Trégr, Pilnaj, Mejta ml. bude mít dosti starostí s doplněním družstva,
ale věříme, že prokážou své zkušenosti a povedou dorost k dobrým výsledkům a vychovají pro áčko další
dobré hráče.

Kategorie MUŽI ( „A“ MUŽSTVO) skončila v právě zakončené soutěži na druhém místě. Trenéři Jiří
Vanča a Petr Doležal vybojovali s mužstvem už druhý rok za sebou druhou příčku, i když náš cíl byl postup
do okresního přeboru. Chtěli jsme dát našim fanouškům i sami sobě dárek k osmdesátému výročí, ale
bohužel, jak neskutečná marodka, tak i některé nepovedené zápasy nám tento cíl zhatili. Ale takový je sport,
dvakrát nám postup unikl o vlásek a tak se to povede snad na potřetí. V družstvu mužů hrají převážně naši
odchovanci, což má málokterý fotbalový klub a je vidět, že se práce s mládeží vyplácí. Jsme rádi že se nám
daří a v Čížkovicích hrají „Čížkovičáci“.

STARÁ GARDA družstvo našich bývalých hráčů, které je doplněno několika hráči z okolních vesnic
hrají také soutěž litoměřického okresu Starých Gard. Je dobře, že si na naše „fotříky“ našli diváci v pátek čas
a chodí je povzbuzovat. Starou gardu vede a trénuje Vláďa Novotný.

Vy, naši fanoušci, kteří chodíte fotbalisty povzbuzovat, ať už mládež, nebo dospělé víte, že se snažíme mít
zajištěno při utkáních občerstvení a jsme rádi, že na zápasy Viktorky chodí i celé rodiny a to je pro všechny,
co fotbal v Čížkovicích dělají ta největší odměna. Vždyť ve svém volném čase a bez nároku na odměnu dnes
moc lidí není ochotno udělat něco pro druhé a ti, co se tomu u nás věnují by si mohli jak v týdnu, tak i
víkendy užívat s rodinami. To musí mít člověk fotbalové srdíčko na správném místě, aby toto v dnešní době
pro sport obětoval. O to víc si vážím všech trenérů i členů výkonného výboru, kteří pracují v tomto složení :

Jaroslav Mejta
Vladislav Pilnaj
Zdeněk Štýbr

- prezident
- tajemník
- hospodář

Marek Týce
Milan Trégr

- člen výboru
- člen výboru

Trenéři : Jirka Vanča, Petr Doležal, Vláďa Pilnaj, Jan Mejta, Milan Trégr, Aleš Nergl, Tomáš Král
a Vláďa Novotný.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům za jejich přízeň a věříme, že nám zůstanou věrni i
pro další sezony.
Nejdůležitější na konec. To vše co výše jmenovaní pro fotbal v Čížkovicích dělají je podmíněno neskutečnou
podporou Obce a obecního úřadu, který podporuje nejen fotbal, ale veškeré sportovní a zájmové složky. Bez
této finanční a morální podpory by zde takové zázemí pro sportovní a společenskou činnost nebylo. Vždyť
pokud zde bude prostor pracovat s mládeží a mladými lidmi, dává se tak „svým způsobem“ STOP drogám a
alkoholu. Za tuto podporu patří starostovi p. A.Waschtovi a celému zastupitelstvu velký dík.
Jaroslav Mejta

Setkání seniorů
V naší obci se stalo již tradicí, že v polovině a na konci
roku pořádáme odpolední (nebo chcete-li podvečerní)
setkání seniorů s občerstvením a hudbou k tanci a
poslechu. Podle ohlasů, které jsem slyšel, jsou tato setkání
příjemná a jejich oblíbenost roste.
Zároveň jsem zaznamenal několik hlasů, které konstatují,
že obec na seniory „kašle“, protože nepřichází na oficiální
zahájení nikdo z jejího vedení. Rád bych se k tomu
vyjádřil.
Na začátku, kdy jsme začínali první a druhé setkání, jsem
vystoupil a jako zástupce obce krátce promluvil o tom, že i
tímto způsobem chceme seniorům (ať už mladším nebo
starším) poděkovat za vše, co během svého života doposud
pro obec vykonali. Každý z nás ví, že pro obec nemusí
člověk jen sedět a pracovat v zastupitelstvu nebo
v komisích. Pro obec a její zkrášlení dělá něco každý, kdo
se stará o svoje okolí, svůj dům či o zahrádku.
Na dalších setkáních jsem již nemluvil a obvykle se jich

Co a jak vidím kolem akademií školy…
Dlouho jsme hledali model akademie školy, aby mohli
vystupovat všichni žáci a na druhou stranu, aby akademie
nebyla dvouhodinovým nebo delším maratónem pro
diváky v hledišti. Ve spolupráci s p. Z. Zemanem jsme
nakonec došli k formě dětské estrády, kde se vystupuje po
třídách. Tvoříme tematicky ucelená vystoupení tak, aby to
děti (nebo alespoň jejich valnou většinu) co nejvíce bavilo.
Zadáme téma a učitelky samy nebo ve spolupráci s námi
připraví vystoupení dětí a žáků školy. Rovněž od
vystoupení k 75. výročí otevření školy obvykle zveme
hosta a od posledních dvou akademií dokonce s hostem
nejstarší děti vystupují. Samotný nácvik probíhá ve
třídách, scénář a zvuk připravujeme spolu s p. Zemanem
před jeho započetím a upravujeme jej během něho.
A pak přijde vystoupení a jeho trable- nebo spíš
připomínky ze strany rodičů- z nich asi nejpodstatnějšínaplněnost sálu. To je problém, který bude možno trochu
lépe vyřešit poté, co bude zadní trakt KD vrácen svému
původnímu účelu a děti budou místo pohostinství přicházet
a odcházet zezadu. Celé hlediště se pak bude moci využít
do posledního místečka pro diváky.
Zastavím se ale trochu u druhé nejčastější připomínky od
rodičů- fakt, že většina zvuku je nahrávaná a pouštěná
z playbacku. Ano, je tomu tak a věřte, že zvukově
náročnější akademie (kupř. na téma 2x7 pohádek)
znamenala pro mě zhruba dva týdny den co den čtyři
hodiny večerní práce navíc. Zapřemýšlel však někdo o
tom, proč tomu tak je?
Podívejme se do hlediště před začátkem- velmi častým
jevem je zde maminka s miminkem nebo maminka či
babička s dětmi do dvou let. Nechci nastupující generaci
upírat možnost podívat se na vystoupení staršího
sourozence, ale zcela upřímně- myslíte, že to ty malé děti

ani neúčastnil, protože mi odjakživa vadili „kecalové“,
kteří se při každé takové příležitosti snažili politicky
zviditelnit tím, že bude stále opakovat vlastně to samé.
Zastávám názor, že zábavné odpoledne nemá být narušováno projevy někoho, kdo by Vám chtěl připomínat svoje
zásluhy na jeho konání. Svoji práci asi lépe ukážeme já i
jiní zastupitelé tím, že na tyto akce budeme pamatovat a
budeme s nimi počítat v rozpočtu, který každoročně schvalujeme. Nebo také tím, že popřemýšlíme, jak je obměnit a
udělat lepšími či atraktivnějšími. Nejdu-li se tedy na Vaše
odpoledne „projevovat“ a nejsem-li ještě senior (i když už
to je pomalu na spadnutí), mohl bych také působil
dojmem, že jdu tancovat. K tanci jsem se moc nenarodil jednak díky tomu, že jsem celý život provozoval muziku a
jako muzikant jsem byl spíš na jevišti než pod jevištěm, a
jednak díky mému současnému hendikepu s kotníkem.
Zlé jazyky by nakonec mohly tvrdit, že se na takovou
akci jdu zdarma najíst a napít. A věřte, že takové podezření
by mě dost mrzelo...
Arnošt Waschta, starosta obce
vůbec zajímá? Obvykle je to během prvních chvil
programu přestane bavit a- pokud zrovna nepobíhají pod
jevištěm-celkem dost nahlas ruší vystoupení. Bývalo
dobrým zvykem, že jeden z rodičů nebo prarodičů se
prostě obětuje a menší děti doma pohlídá, aby se ostatní
z rodiny mohli jít na vystoupení podívat.
Dalším nešvarem – teď už i rodičů- bývá to, že po
vystoupení mateřské školy si od paní učitelky odeberou
dítě a bez ohledu na další probíhající program a diváky za
sebou a kolem sebe buď s dítětem nahlas konverzují, nebo
ho začnou oblékat a odcházejí domů.
Vybral jsem jen dva nešvary, nemluvím tady o tom, že
asi není nejvhodnější brát do nacpaného sálu malým dětem
brambůrky, sladkosti nebo limonády, dokonce jsme již
několikrát zastavili tatínka, jdoucího na vystoupení
s půllitrem piva.
V tomto prostředí prostě nejde dělat vystoupení
„naživo“. Vzhledem k počtu dětí (v současnosti asi 140,
pokud sečteme MŠ a ZŠ) nelze tuto věc řešit ani
náhlavními mikrofony, protože by takové vybavení stálo
jen pro polovinu dětí asi 500 000 Kč, což by bylo pro dvě
vystoupení za rok velice nerentabilní.
Kromě toho by nebylo špatné se zamyslet nad tím, jako
příklad právě naše děti vidí. Je jim z toho totiž jasné, že
slušností na takovém vystoupení není to, že od začátku do
konce sedím, dívám se a neruším představení. Jako
standardní z chování dospělých uvidí přezíravost,
sebestřednost a bezohlednost. A to vidí jak děti na jevišti,
tak ty, který rodiče od raného věku vše povolí. Můžeme se
pak divit, jak se děti dovedou chvat v době dospívání nebo
rané dospělosti?
A proto slušní diváci budou i nadále slyšet vystoupení
z devadesáti procent v playbacku. Nenaučí-li se někteří
lidé chovat, bylo by snažení dětí na jevišti úplně zbytečné.

