Volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do
zastupitelstev krajů 2012

Volební místností je zasedací místnost v prvním
patře budovy OÚ Čížkovice.

12.října od 14:00 do 22:00 hod.
13.října od 8:00 do 14:00 hod.

Případné druhé kolo senátních voleb proběhne
19. a 20.října ve stejném čase a na stejném místě.

Rozsvěcení vánočního
stromku za doprovodu
vánočních koled členů
dechového orchestru
Severka

2.12.2012 od 19:00 hod.
u Obecního úřadu
v Čížkovicích
Popelnice
Tříděný o.

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

Kronika 18.část
Na dráze balili zřízenci a úředníci svůj i
úřední majetek, četníci připravovali odsun stanice
do Vrbičan, škola dne 7.října vyprázdněna od svršků říd. učitele a toho dne česká škola zanikla.
Řídícímu učiteli nařídily úřady nadřízené, aby
ihned se svými svršky se vystěhoval a vše ostatní
podle mezistátní úmluvy ponechal na místě.
Češi ve zmatku rvali si vlasy, viděl jsem scény
nepopsatelné. Nedovedli jsme tehdy pochopit, jak
bídně jsme byli velmocemi v Mnichově obětováni.
Řada Čechů se nakvap stěhovala.
Dne 7.října večer opustil jsem Čížkovice se
svou rodinou. Ztratil jsem milované své působiště,
odcházel jsem nerad, přinucen rozkazem silnějším
své vůle. Nesmířil jsem se s novými poměry a v
ponížení jako všichni jsem doufal, že se křivdy brzy
odčiní a že se vrátíme. Když však nadešla konečně
hodina osvobození, nebylo mi dopřáno vrátit se na
místo, jež jsme měl čest zastávati za doby první
republiky. Nemoc a nepatrný plat, z něhož by bylo
nemožno vydržovati 2 zletilé děti odsud v Praze na
studiích, vyloučily můj návrat, ač jsem s obcí srostl.
Loučím se tedy nyní s obcí, které jsem sloužil
podle svých sil, činím tento poslední zápis, abych
osvěžil v paměti zdejšího lidu hroznou památku na
neblahý rok 1938 a nemohu při tom jinak, než při
této příležitosti milé a počestné obci svých
tehdejších krajanů přáti budoucnosti osud smavější
a šťastnější, než bylo mně s nimi zakoušeti v ustaraných a hrozných dobách soumraku první republiky.
Leč i tehdy, kdy působení v horkých krajích na
národnostní hranici vyžadovalo opravdového vypětí
sil, prožil jsem tu se svými krajany plno radosti ze
společného zdárného úspěchu na všech polích
veřejného života. Budu s pýchou vzpomínati na
všechno to krásné, čím jsem posloužiti svému lidu
mohl, směl a stačil, budu do skonu vzpomínati na
malý, šťastný kout světa, který jsem směl dočasně
nazývati svým domovem a který jsme měl čest i
veřejně zastupovat. Za tu důvěru, kterou mne kdysi
moji krajané zde poctili, za tu čest, že mi dopřáli

psát do této knihy pamětní, děkuji. Ať zkvétají nové
Čížkovice,
zbavené
útlaku
národního
i
hospodářského! Ať jejich pracovitý lid, lid spořádaný, spořivý, učinlivý se opět osvědčí jako lid jadrný
a dobrý. Je to teď úplně v jeho moci. Ať dovede
sobě a svému státu sloužiti ještě vydatněji, než
musel pracovati v době nesvobody. Kéž pověst obce
Čížkovic, proslulých výbornou jakostí cementu, v
budoucnu nezanikne nepřízní doby nebo neblahou
vůlí obyvatel.
V Čížkovicíh 3.srpna 1946
Josef Chramosta
t.č. říd.uč.2.ob.dívčí školy
V Praze VI.—na Vyšehradě
Čížkovice za okupace
Pisatel zapisuje tyto události tak, jak je slyšel
od místních občanů, kteří zde okupaci prožili a
přežili. Bude se snažit, aby odpovídaly co nejblíže
skutečnosti.
Bylo to 10.října 1938, když se od Lovosic
blížily motorizované jednotky německé branné
moci. Němci čekali po několik hodin na
„Svobodě“ (dříve Ziegelschenk“ zvané) u státní
silnice, nepříčetně mávali a řvali na uvítanou svým
soukmenovcům, zatím co Češi s malou nadějí a
slzami v očích schováni za vraty a záclonami
pozorovali tento divoký rej při obsazování vsi
vetřelci. Měli malou duši, neboť zuřiví nacisté jim
slibovali pomstu. U mnohých byly vykonány
prohlídky, zda nemají uschovány zbraně nebo jiný
materiál usvědčující je z činnosti protiněmecké,
mnozí byli vzati do několikadenní vyšetřující
vazby, kde byli biti. Snad by byl tento první náraz
daleko hroší, kdyby tehdejší německý starosta Ant.
Seemann se nezaručil, že se Čechům nic nestane,
jen když zůstanou doma a nebudou se venku příliš
ukazovat. Proto mu patří vysloviti uznání, že
ztlumil první prudký nápor proti Čechům.
Tak byly obsazeny Čížkovice i Želechovice.

Několik dní nato byly mysli všech Čechů bolestně
rozjitřeny zavražděním vzorného Čecha, želechovického statkáře a starosty Novotného. Událost stala se
takto: Novotný, nadšený český vlastenec byl trnem v
oku Němcům za trvání Československé republiky. On
byl také morálním i finančním podporovatelem českého živlu v Želechovicích i v Čížkovicích. Když obsadila německá vojska Želechovice, byly všude vyvěšeny
prapory s hákovým křížem. Dne 19.října stáhla se německá vojska ze Želechovic a tu se ihned po celé vsi
rozneslo, že Želechovice budou ze záboru vyňaty.
Novotný měl dáti příkaz, aby německé vlajky byly
sňaty a zavoláno české vojsko. Česká vojenská jednotka potom přibyla do Želechovic. Zde se však srazila s
německými vojáky, které zatím želechovičtí Němci
přivolali na pomoc a vznikla přestřelka, za které byli 3
čeští vojáci zabiti a čtvrtý těžce zraněn zemřel za
převodu do nemocnice. Nato Němci vtrhli do Novotného statku. Novotný pozdě vytušil nebezpečí, zrazen
svým krmičem, vyběhl však ještě za statek, byl ale
dostižen a několika ranami zastřelen. Mrtvé jeho tělo
bylo pak ještě kopáním zneuctěno a zohyzděno.
Říkalo se pak, že krmič, který zradil svého pána, ztratil
ve válce obě ruce. Odplatě a vyšší spravedlnosti se
neujde. Za účast při zavraždění Novotného byl želechovický Němec jménem Srp odsouzen k 20 letům těžkého žaláře. Němci brzy poznali, že Čechy potřebují.
Ne však jako rovnoprávné občany, nýbrž jen k práci.
Byl tu cementárna, v níž výrova vzrůstala a s mí potřeba pracovních sil. Zatím se naši lidé pomalu vzpamatovávali z první rány okupace. Neimponovala jim německá povýšenost, nadutost a panovačnost, tu zase mírné a
přesvědčivé namlouvání, které nebezpečnější prvního.
Hledali proto pomalu, ale vědomě své cesty do vnitra
Čech, mezi své. Byť i opouštěli své domky, své
mozoly získané střechy nad hlavami, přece odcházeli
jeden po druhém vědouce dobře, toto rozhodnutí není
konečné a spravedlivé, že jsme se ničím neprovinili a
neprohřešili, abychom svůj zápas na věky prohrály, že
přijde doba, která se otočí a že Boží mlýny melou
pomalu, ale jistě. Jestliže se tu nemohli domluvit pro
neznalost němčiny, jaká pak jiná cesta mohla pro ně
býti, než jíti blíže k srdci své mateřštiny. Řady Čechů
ve vsi řídly a počítá se, že z předválečných 500
českých duší jich tu válku přežilo sotva 200. Čtenáři
budou míti dojem, že mluvím do duší těm, kteří odtud
odešli.
Není tomu tak. My si uvědomujeme, že nejsme všichni
stejní a nikdy stejní nebudem, neboť i Bůh nám nedal
do vínku stejnost. Jedni milují svou řeč a vlast více než
své děti a manželku, jiní zrovna naopak, jedni mají rádi
svůj domov, jiní jsou srdnatí a bojovní, jiní opět
bojácní a slabí, jedni lpí na svém domku, poli, majetku,
jiní opět na svém umění a vědění a všichni jsou lidé
naši bližní. Sotva se však podaří toto lidstvo chtěním,
myšlením i vůli směstnat do stejnosti. Proto nemůžeme

odsoudit ty Čechy, kteří zde zůstali, milujíce svůj
domov, věrni svému Češství, nedajíce se prodat svým
okupantům. Neboť, milý čtenáři, kdo jednou zvykl a žil
na jednom místě 20-30-40 let, těžko, velmi těžko se
loučí s tím místem, a když musí, často steskem zmírá.
Proto i těm věrným a vytrvalým Čechům patří uznání a
nikoliv jednostranné odsouzení, jak často slýchám.
Nesnadnější jsou ovšem případy těch Čechů, kteří za
dobrý žold, proto z prospěchu snadno odbíhali ze
svých řad, nadbíhali jim anebo, dokonce se k nim
dávali. Zde nutno zjistiti pohnutku, tlak apod., konečný
soud však nepatří nám, nýbrž těm, kteří zhodnotí dobu
naši a konečně vlastnímu svědomí.
Proto tak snadno nalezneme v zápisech a německém
sčítání z r.1939 u rodilých Čechů zápis Němec, u
Češek zápis Němka, nebo kuriosita Němka s mateřskou
řečí českou. Byl to jistě neodpovědnost těch, kteří zápis
ten dali při sčítání provést bez slyšení osoby se sčítání
dotýkající, jako těch, kteří sami z neopatrnosti připojili
podpis aniž četli, co je v sčítacím archu napsáno, i těch,
kteří zúmyslně taký zápis sami napsali. Je sice možné,
že v tomto smíšeném území a ze smíšených manželství
rodili se lidé neujasňujíce si svou národní příslušnost
znajíce dobře, ba často i dokonale oba jazyky,
nerozhodli se dříve, dokud nebyl na ně činěn nátlak,
avšak rozhodli se ihned při prvním donucení sledujíce
jen svůj prospěch. Jestliže tací míšenci zůstali i nadále
pasivní vůči ostatním možnostem v Říši, dbajíce při
tom jen svého klidu a pokoje, míním, že jsou z těch,
kteří sice dodávají počet, ne však jakost a tím nejsou a
nebudou přímo žádnému režimu nebezpečni. Neboť
tito lidé dbají o svůj stůl a lože, ideologie, politika a
ostatní etické hodnoty nemají u nich ceny. Samozřejmě
i národnost. Zdá se však, že toto putování těchto lidí se
v dnešní době končí.
Aby čtenář lépe vystihl německou t. zv. důkladnost,
podávám mu názorný příběh, jak dovedli pohoniti
člověka obecného, zvlášť, nebyl-li německé
národnosti. Občan Tichý nastoupil podle mobilisačního
rozkazu vojenskou službu v září 1938. Po 10.říjnu
1938, když bylo pohraniční území okupováno
německým vojskem, byl podle dohody propuštěn z
voj.služby československé a vracel se k rodině do
Čížkovic. Hladový přišel navečer na pomezí a byl u
Tunklovy cementářské dílny zastaven německou
vojenskou hlídkou. Občan Tichý vysvětlil něm.hlídce,
že byl propuštěn z čsl.armády a že se vrací k rodině. Při
tom dožadoval se známosti přítomného Němce z
Čížkovic. Ten jej však zapřel a prohlásil, že Tichého
nezná. Tak brzy zapomněl.Vstup do Čížkovic byl
odepřen a Tichý poslán do Jenčic pro povolení. Avšak
ne přímou cestou, nýbrž musel jíti zpět do Úpohlav a
přes Třebenice. Když konečně přišel do Jenčic, byl večer a tma. Tam mu vydali ohlašovací lístek a poslali s
ním k potvrzení do Lovosic. Nesměl jít do Lovosic po
hlavní silnici, nýbrž se měl vrátit zpět do ….

KRAJ ČESKÉHO
GRANÁTU
180,- Kč

Historie a současnost
mikroregionu
INTEGRO
(novější vydání)
269,- Kč

Historie a současnost
mikroregionu
INTEGRO
(starší vydání)
200,- Kč
MOŽNOST ANALÝZY ALKOHOLU PRO VEŘEJNOST
SZÚ PRAHA (Státní zdravotní ústav)
– vyšetření zdarma, max. 3 vzorky na 1 žadatele
http://www.szu.cz/
Zdravotní ústav Ústí nad Labem
– analýza vzorku za úplatu 300,- Kč
http://www.zuusti.cz/list.php?id=1
VŠCHT PRAHA
– analýza vzorku za úplatu 400,- Kč
http://www.vscht.cz/homepage
Vedle obecních vývěsek a on-line úřední desky se o tom, co pro
Vás obec a její složky připravují v oblasti kultury a zábavy
můžete informovat i na oficiálním Facebooku obce Čížkovice,
kam jsou umisťovány i fotky z těchto akcí.
www.cizkovice.cz
fotogalerie

autor fotek: Fr.Soukup

Šipkový klub čižkovických Pivoňů vznikl v
roce 2004, od té doby se zde vystřídalo ke třicítce
členů, v letech 2006-2009 dokonce existovaly dvě
družstva. V současné době má klub 7 členné
družstvo ve složení: Ivan Sunkovský st., Ivan Sunkovský ml., Jadwiga Sunkovská, Daniel Fryšný ,
Miroslav Janů, Zdeněk Prevužňák a Ondřej Svítil.
Pivoni hrají 3.ligu (v sezóně 2009/2012 se
vyhoupli do 2.ligy), konkrétně 3.A Jižní, ve které
rovnají síly s kluby: Acrus Litoměřice Y, Bojkot
Litoměřice, Cowhand A Dušníky, Diesel Litoměřice, Hrozen Ploskovice D, Kamýčtí rytíři, Marný
Lovosice, a Radnice Třebenice A. Čížkovický klub

je v současné chvíli na průběžném 5.místě. Ligové
turnaje probíhají každou neděli, kdy se čížkovický
klub střídá v roli hostů a domácích. 3A ligu čeká
18 kol (18. kolo proběhne 3.2.2013). V případě
zájmu o rozšíření řad Pivoňů z Čížkovic
kontaktujte
předsedu
klubu,
jímž
je
Ivan Sunkovský st..
Kontakt:

Ivan Sunkovský

603208323
Čížkovice Jiráskova 39
pivoni.cizkovice@seznam.cz
www.pivoni.webgarden.cz

Vedle oficiální ligové soutěže pořádají čížkovičtí Pivoni „Pivoň Cup“, což je místní soutěž o
ceny, určená jak profesionálům, tak amatérům - přihlásit se a vyhrát tedy může kdokoliv. Tyto turnaje
se pořádají každý poslední pátek v měsíci. Termíny turnajů do konce letošního roku jsou vypsány na
26.10., 30.11. a 28.12.2012. Hracím místem je Club Čížkovice (Jiráskova 39), hrou 501DO, prezentace
probíhá od 19:00 do 19:30 hod., startovné činí 60,- Kč a ceny můžete získat od 6. místa výš. V případě
zájmu o účast v Pivoň Cupu kontaktujte též předsedu čížkovického klubu
Jak to doopravdy bylo… Pivoň polní čížkovický je velmi blízce příbuzný již téměř vyhubeného Pivoně lesního, loveného
pro drahocenné parůžky, které se svou cenou rovnají ceně slonovinové kosti. Pivoň polní je nadprůměrně mrštné zvíře a
není tedy možné jej chytit a chovat v zoologických zahradách. Existuje pouze pár kousků trofejí, pocházejících však
převážně z uhynulých zvířat. Čížkovický rodák a mimo jiné i proslulý zoolog Joža Čížek (pozn.red. máme za to, že jméno
je pravé, příjmení je ale odrazem Čížkova patriotismu) - tedy proslulý hlavně v cizině - například mezi africkými Masaji a
americkými Apači, popsal Pivoně polního čížkovického velmi podrobně ve svém díle „Rok a den s Pivoněm“. Rukopis byl
ale těsně před zveřejněním zničen, a to v 16. století právě americkými indiány, jejichž populace se díky neštovicím, zavlečeným mořeplavci-objeviteli do Nového světa, snížila o 90%. Indiáni cítili potřebu zajistit blahobyt svým potomkům, a proto,
aby jejich majetek nepropadl náčelníkům kmenů, psali své poslední vůle právě na volné listy Čížkova rukopisu. Inkoust
neměl proti indiánským válečným barvám žádnou šanci… nebo to tak nebylo...? :o)

