Kniha nejen
o historii četnictva v
Třebenicích,
Čížkovicích a
Třebívlicích
v letech 1918-1945.
V prodeji v budově OÚ
Čížkovice. POZOR, k
dispozici máme pouze
18 ks, máte-li zájem,
neváhejte dlouho.

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

Od začátku října 2012 se každé druhé úterý v
19:00 hod. sejde několik tanečních párů, aby
rozvířilo prach na odpočívajícím parketu sálu
kulturního domu v Čížkovicích. Již celé čtyři
měsíce trvá snažení jež nese své ovoce ve
zdokonalování každého páru, který ušel za krátkou
dobu dlouhou cestu od nesmělých prvních krůčků
ke složitým tanečním krokům, díky nimž nebude
muset na plesech jen „šlapat zelí“.
Máte-li zájem trávit dva večery v měsíci v přátelském prostředí s milými lidmi a k všemu se ještě něco naučit, je k
návštěvě naší tančírny nejpříhodnější doba. Zkuste se přijít podívat v jednom ze tří posledních termínů letošního
„školního roku“. Dost možná se rozhodnete, že druhý ročník tančírny začnete na podzim roku 2013 s námi…
Poslední termíny 2012/2013:
Vstupné je zdarma.
Společenská obuv nutná.
Pro páry (muž-žena) od 18-ti let.

Divadelní společnost Háta k nám zavítá i v květnu, a to v divadelní úpravě komedie

SVĚTÁCI
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel,
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se
rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“
zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele,
emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně
„dobře vyškolených“ lehkých dam?
SLEDUJTE PLAKÁTY

"Kolik řečí znáš,
tolikrát jsi člověkem."
Nabízíme Vám doučování anglického
a německého jazyka.
Kontakt: Jaroslav Mareš

723 577 411

Kronika 19.část
Nesměl jít do Lovosic po hlavní silnici, nýbrž
se měl vrátit zpět do … Třebenic, Úpohlav, odtud
do Vrbičan a přes Siřejovice měl se dostati do
Lovosic. To značilo pro našeho utrmáceného
vojáka opět 3-4 hodinovou pouť o hladu. Jakmile
však vyšel za ves, rychle se rozhodl. Byla tma,
nebylo viděti a nač běhati okolo, když domov je tak
blízko. Zadní cestou se dostal ve chvilce ke svým
milým a tak napálil německou důkladnost, která
často nosila dříví do lesa. Občan tento byl však
nucen snášeti další persekuci, proto raději zde
nechal domek, který za své mozoly postavil a
odstěhoval se ke Kladnu.
Na počátku okupace byl starostou Antonín
Seemann, člověk poměrně rozumný a spravedlivý.
Brzy se však stal nepohodlným nacistům a byl ze
své funkce odvolán. Vedl potom německou
reifeisenku. Po něm byl starostou Frantz Nemetz
(čti Němec) a Frant. Spitz, odchovanci nacismu,
kteří se dívali na každého Čecháčka přes brýle a
podle toho s ním jednali. Oni poznali, že nutno
dupnout tam, kde chybí rozum a moudrost. Obecní
strážník František Vacata byl ihned po vstupu
Němců svého místa zbaven a na jeho místo dosazen
Němec. Obecní hospodářství za války zadluženo
nebylo. Byl pořízen místní rozhlas, avšak slabé
intensity, takže vypověděl brzy službu. Úřadovna
obecního úřadu byla přenesena z domu čp.54 do
budovy německé školy čp.143. Hlavní a nejzávažnější rozdíl bylo omezení v užívání českého jazyka.
Kdežto za Československé republiky mohli Češi i
Němci svobodně a všude, i u úřadů, užívati svého
rodného popř. mateřského jazyka, byl český jazyk
za okupace z veřejnosti vyloučen. Nikde se nesmělo
česky mluviti, především ne v úřadech, obchodech,
veřejných místnostech. Byli jsme často svědky, jak
dva Čechové se dorozumívají před veřejností
lámanou němčinou. Česky se mluvilo jen v
rodinách za zavřenými dveřmi. Tento národnostní
útlak, toto nedovolení mluviti svým mateřským
jazykem, jazykem, kterým se nám nejlépe mluví a

myslí, projevuje a dotýká se nejtížeji.
Skutečnost sama, že pro uzavření českých
škol všechny české děti navštěvovaly školu
německou, důsledek neznalosti jazyka vyučovacího
ve škole a tím zhoršený prospěch dětí, vtírala jim
všem nenávist k němčině a všemu německému.
Děti, které vyšly ze školy, nesměly jíti do učení na
řemesla, ani nemohly navštěvovati jiné vyšší školy.
Česká příjmení a jména byla u úřadů poněmčována,
kroucena a zkomolena.
Když byl zaveden příděl potravin na lísky,
dostávali Němci kromě normálního přídělu ještě
zvláštní vyšší příděl. Někteří zvlášť horliví Češi
nesměli držeti a chovati vepře na domácí porážku.
Propustky přes t. zv. protektorátní hranice byly
Čechům dávány jen ve zcela vyjímečných
případech, zatímco Němci je dostávali blahovolně.
Čeští dělníci dostávali ta nejhorší pracovní místa.
Český život se na venek nesměl vůbec projevit,
proto nebylo trpěno české divadlo, přednáška, zpěv
ba ani hudba.
Čeští zemědělci na Rybníčku, kteří reemigrivali sem po první světové válce, byli ze svých
zemědělství vyhnání, opustili Čížkovice a odešli do
Čech.
Česká škola byla ihned zavřena. Nová krásná
budova české školy osiřela o lahodnou češtinu.
Mosaikový státní znak nad hlavním vchodem
zmizel. Kam? Nikdo nevěděl, a přece věděli dva
lidé, dva dobří čeští hoši, odchovanci té školy.
Sejmuli znak v noci a odnesli ho do Úpohlav, kde
šťastně přestál válku a po válce byl znovu vsazen.
Němci se ihned nastěhovali do nové školní
budovy a používali, kromě několika posledních
měsíců, až do skončení okupace. Poslední měsíce
byli zde ubytováni uprchlíci, Němci ze Slezska,
odkud strachy utekli před postupujícími vojsky
ruskými.
Řídicím učitelem až do r.1942 byl tu Alfréd
Bauer, který se pak odstěhoval do Roudnice n.L.,
kde byla zřízena v ryze českém území německá
škola. Tam se smutně proslavil jako špicl a

Udavač českých studentů. Neušel trestu, skončil u
lidového soudu v Litoměřicích na šibenici.
Po něm působil v Čížkovicích říd.uč. Fridrich
Fritsch, Němec až do morku. Byl okrskovým vedoucím
nacistické strany a zmizel v noci po revoluci vědom
svých hříchů a nečekaje na zaslouženou odplatu.
Nejtěžší stopy zanechala německá škola na
dětech. Když jsem po revoluci vstoupil do školy a
slyšel jejich češtinu, zabolelo mne srdce. Děti lámaly
česká slova, jako když se Němec učí česky, dávaly
německý přízvuk, německá slova se míchala s českými
a některé děti, zejména ze smíšených manželství neuměly česky vůbec. O přestávce se mluvilo
německy, venku také. Měl jsem dojem, že jsem se ocitl
v německé škole za první republiky. Tu teprve
pochopíme, že škola, matka moudrosti, vzdělání a
pokroku, v rukou nepřítele se stává nejhroznější zbraní
proti vlastnímu národu. Odcizila nám, dokud tu
českých škol nebylo, to ohromné množství Čechů za
rakouské poroby. To byla ohromná zničující zbraň
starého Rakousko-Uherska. Konec konců, lidé jsou jen
lidé. Když se naučili lepší mluviti a čistí německy, také
německy myslili a jednali, zkrátka stali se Němci. Jak
bychom dlouho odolali germanisaci nacistické?
Před okupací působil tu administrátor Frant.
Stuchlík, s českým jménem, ale srdcem německým.
Původ jeho je jasný - český. Tento kněz brzy po
okupaci, načichnuv hluboko nacismem, vystoupil ze
služeb církve, oženil se a stal se druhým osobním
tajemníkem ministra školství a osvěty, zrádce
Emanuela Moravce, a to pomocí K.H.Franka. Změnil i
jméno. Avšak po skončené okupaci byl zajištěn a
odsouzen k 20 letům žaláře.
Po něm působil na faře administrátor Josef
Kettner, Němec z Mimoňska, člověk však spravedlivý
a všeobecně i Čechy chválený a vážený.
Farní budova proti kostelu již dlouho zchátralá a
neopravovaná byla rozhodnutím obce a se schválením
patronátu zbořena a cihly použity na stavbu nouzových
domků. Patronát potom zřídil farní místnosti ve své
budově čp.83.
Zvony kostela byly za války, jako všude,
odebrány z nedostatků barevných kovů.
Ředitel cementárny Baudisch se stal brzy málo
energickým a málo přející metodám nacismu. Byl
proto nahrazen nacistou Hanzlitschkem, oberněmcem,
který Čechům vyhrožoval a neštítil se je dát ani zavříti.
Pozoruhodné je, že tu dále působil technický úředník
Ing.Sobotka, za republiky Sokol a Čech, za okupace
hlášen jako Němec. I byl jako Němec odsunut.
V důsledku přípravy k válce jela cementárna
naplno. Byli přijímáni noví a noví dělníci na tuto
těžkou a nezdravou práci. A když vypukla válka,
nedostatek řádných pracovních sil byl nahrazován
politickými vězni, dováženými sem každodenně z
Terezína auty a ruskými zajatci ubytovanými na

nádraží ve staré výtopně, která byla obehnána ostnatým
drátem. Tito ubozí lidé, vězňové i zajatci, trpěli velkým
hladem. Z hlady se vrhali po krmné řepě, zahnilých
bramborách i lupení. A tu mnozí občané, dělníci z
Čížkovic a okolí, rádi a obětavě podporovali ubohé
trpící po dobu války přes zákaz Němců na vlastní
nebezpečí. Donášeli jim jídlo, chléb, ovoce, přenechali
jim i své svačiny, kuřivo, obuv i prádlo a často doručili
dopisy. Takovou pomocí uchránil se nejeden vězeň a
zajatec před zhoubnou chorobou a smrtí. Byly to
nejsvětlejší lidské činy.
Smrtí Hitlerovou nastal zmatek u německých
občanů. Někteří se vzdávali naděje, někteří však ještě
více ztvrdli v nenávisti k Čechům. Tušili a cítili blížící
se porážku, konec války a konec německého panství.
Zmateně běhali dům od domu, diskutovali a radili se.
Leč osud je neúprosný a drtivý.
Když 5.května 1945 vypukla revoluce v Praze,
řítili se v propast rychle i poslední naděje Němců,
neboť již v nedalekých sousedních Úpohlavech a
Třebenicích, které patřily do t. zv. „Protektorátu Čechy
a Morava“, zavlály československé vlajky.
Také zde se Češi horlivě připravovali na svou
hodinu. Vytahovali poschovávané prapory s modrým
klínem, přešívali z německých, šili z nových látek,
připravovali
stužky,
odznaky,
schované
uniformy, zbraně apod. U Vágnerů šili čsl. vlajku, když
k nim přišli Němci naposled na prohlídku hledat
partyzány. Němci v Čížkovicích byli zděšeni. Kromě
domácích Němců bylo tu několik set (říká se 800)
německých uprchlíků, kteří byli ubytování ve škole, v
hostincích a v soukromých rodinách.
Chod cementárny se událostmi zastavoval, ale i
činnost německých úřadů ustávala. Konec slávy
Německa. Němci dostali příkaz, aby odevzdali správu
úřadů do českých rukou. Tak zavolal si německý
četnický velitel občany Ladislava Šandu a Františka
Tunkla, aby jim odevzdal správu obce i správu
bezpečnosti. To bylo 8.května 1945. Nato se sešli čeští
občané, kteří již několik dní předtím sestavovali
národní výbor, a ustavili tento první revoluční národní
výbor: předsedou Václav Vágner, členové výboru:
Josef Vacata, Jan Malý, Josef Baumruk, Josef Rutta,
Ladislav Svoboda, František Tunkel, Emil Kozlovský,
Josef Karel, František Vacata, Bohumil Pejga, Antonín
Seifert.
První revoluční národní výbor vykonal práci
obrovskou. Po převzetí úřadů zaručil bezpečnost obce a
občanů. Nejdůležitější snahou bylo zmenšit počet
německých příslušníků. Proto byla vydána vyhláška, že
všichni říšští Němci, tj. uprchlíci, musí opustit obec do
48 hodin. Toto nařízení bylo také splněno.
Další vyhláška nařizovala odevzdání všech
zbraní osobami německé národnosti, omezení jejich
pohybu večer a v noci a nošení bílých pásek na rameni.
Z oken Němců vlály bílé prapory.

ROK 2013 - TERMÍNY MASÁŽÍ
od 13.00 hod.
LEDEN
17. 1.
ČERVENEC 24. 7.
ÚNOR
14. 2.
další termíny budou upřesněny
BŘEZEN
20. 3.
DUBEN
25. 4.
KVĚTEN
23. 5.
ČERVEN
26. 6.
Předem nutná domluva na tel. č. 604 692 805.
ROK 2013 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
V čase od 8.30 do 9.00 hod.
LEDEN
10. 1.
ČERVENEC
ÚNOR
14. 2.
SRPEN
BŘEZEN
14. 3.
ZÁŘÍ
DUBEN
11. 4.
ŘÍJEN
KVĚTEN
9. 5.
LISTOPAD
ČERVEN
12. 6.
PROSINEC
ROK 2013 od 11.30 hod.
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

BRÝLÍ
11. 7.
8. 8.
19. 9.
17. 10.
14. 11.
12. 12.

TERMÍNY PEDIKÚRY
16. 1.
13.2.
13.3.
17.4.
15.5.
12.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Vše v prostorách DPS Čížkovice.
U parku 303, 411 12 Čížkovice.

17. 7.
14. 8.
18. 9.
16.10.
13.11.
11.12.

Poplatky 2013
Zastupitelstvo obce Čížkovice na svém zasedání
dne 27.12.2012 rozhodlo, že místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstane v roce 2013 nulový. Je třeba si
však (stejně, jako loni) vyzvednou nové nálepky na
popelnice!
Výše místního poplatku ze psů se pro rok 2013
nemění. Povinni jsou psa přihlásit a poplatek
zaplatit držitelé psa staršího 3 měsíců. Poplatek za
již přihlášené psy je splatný nejpozději do
30.4.2013.
60,- Kč za psa v rodinném domě
(za každého dalšího psa stejného držitele 90,- Kč)
500,- Kč za psa v ostatních domech
(za každého dalšího psa stejného držitele 750,-Kč)
100,- Kč za psa v ostatních domech, kdy držitelem
psa je poživatel invalidního, starobního,
vdovského či vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího
důchodu.
(za každého dalšího psa stejného držitele 250,- Kč)
Trocha statistiky…
Během roku 2012 počet obyvatel naší obce stoupl
ze 1381 na 1390 trvale přihlášených osob (z toho je
685 mužů a 705 žen). Narodilo se 13 dětí, zemřelo
16 osob, bylo uzavřeno 5 sňatků. Věkový průměr
je 36,88 roku.
Pro představu, jak to s populací vypadá v naší obci
za posledních deset let se podívejte na grafy:

Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí na Manhattanu stát
přátelé a možná víc než přátelé?
Noční pták Felix je neúspěšný spisovatel, který pracuje v knihkupectví a vlastně mu v životě nic nevychází. Svoji frustraci ventiluje tím,
že pozoruje oknem svoji sousedku
Doris, která je příležitostnou prostitutkou. Jako správný Američan
respektuje zákony, jak sám říká, a
proto pomluví svoji sousedku domácím.

Leden
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se
předpovídá.
Když dne přibývá, mráz více pálívá.

Únor
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom
bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen
horký.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben
zazelená, květen mu to spálí.

Březen
Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.
V kožichu sej jařinu a v košili oziminu.

Doris je spíše divoká kočka, než
mazlící kočička. Bere život spíš z
té hezčí stránky, sní o filmové slávě. Když zjistí, že pomluvy jsou od
něho, zaklepe na jeho dveře ve tři
hodiny ráno a vynadá mu. Tím je
odstartován krásný dvouhodinový
dialog plný křiku, slz, výčitek, urážení, vzpomínek na dětství a končí
velkou láskou. Dva lidé, kteří spolu
nemají nic společného a přesto se
do sebe zamilují.

Setkání seniorů 12/2012
Rozsvěcení vánočního stromku 2.12.2012

