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Zajistiti bezpečnost českým občanům bylo
nejvyšším příkazem, neboť se bylo obávati útoku
zarputilých Němců, kteří se nechtěli usmířiti s
porážkou. K tomu účelu byla nařízena pohotovost,
postaveny hlídky ve dne i v noci. Tyto hlídky bylo
nutno ozbrojit. Zbraně se opatřily svrchu uvedeným
nařízením o odevzdání zbraní, odzbrojením
kapitulujících vojáků a převzetí zvlášť bohatě
vyzbrojeného skladiště „Volkssturmu“, kde mimo
jiné bylo na 40 „pancéřových pěstí“. V těchto
několika horkých dnech bylo se báti zejména
potulujících se v polích vojáků zbraní SS, kteří se
skrývali ve vysokém obilí, prchali v zoufalství před
jistým trestem a stříleli po každém, kdo jim
překážel v útěku.
V tento den, 8. května 1945 navečer projížděl
čížkovickou stanicí pancéřový obrněný vlak
prchajících SS vojáků s rodinami. Z tohoto vlaku
bylo stříleno po Češích v Lovosicích a 8 jich
zabito. Vlak prchal před před Rudou armádou,
která právě dostihla Lovosic. Chtěl jet přes Most,
ale tam byli již Rusové. Proto revolvery donutili
české strojvůdce k cestě přes Libochovice, kde měli
přibrat německou posádku a odtud odjet na Louny a
Žatec, aby se dostali do americké zóny, kde by se
vzdali americkému vojsku. Osud jim však určil
jinak. Když vlak přijel na vrch mezi Úpohlavy a
Černivem, v zatáčce předtím partyzány uvolněná
kolej povolila, vlak vykolejil a lokomotiva se
převrhla. Konec útěku vlakem. Ve zmatku a
strachu, že Rusové jsou za nimi, vyskákali
postrašení Němci z vlaku střílejíce na vše strany,
nechajíce na místě všechna zavazadla i cennosti a
kvapně ubíhali pěšky cesta necesta západním
směrem v noci s tím cílem, aby se včas dostali do
amerického pásma. Poslední zápalili ještě vozy s
municí, která potom vybuchovala dlouho po
půlnoci. Z tohoto vlaku chtěli stříleti i do lidí v
Čížkovicích, když viděli jich shluk v ulici k
nádraží.
Za takových okolností přebíral vládu v obci

revoluční národní výbor.
Tento večer, kdy lidé šli spat, zaslechli
neuvěřitelnou, radostnou a přece tolikrát
očekávanou zprávu, že slavná Rudá armáda dospěla
do Lovosic. A tak přišel
9. květen 1945.
Ó, vítej nám, přesladká, předrahá svobodo,
touha a naděje nás všech,
o, vítej nám, tys život náš i láska naše,
vždyť slyšíš našich prsou dech.
Vidíš, jak dme se nám radostí naše hruď,
toť první svobodný vdech.
Pro tolika zajiklých, přimknutých ke zdi
já cítím, toť žil je svobodný tep.
Květnoví dnové, vy mladíci statní,
ořové bílí jak padlý sníh,
přinesli radost, blaho a svobodu
na vašich heboučkých dlaních.
Svobodu přinesli trpnému národu,
svobodu sladkou, milou a jasnou,
svobodu všem synům a dcerám,
svobodu národu, trnitou cestou.
Květnoví dnové dýchám vás zhluboka,
čirý váš svobodný jarní dech,
vůni tu opojnou šeříkovou
nechť voní po stu letech.
Díky vám, bílí ořové,
díky vám, vojáci z východu i západu,
díky, veliké nezměrné díky všem
za drahou nám milou svobodu.
Škoda, přeškoda, že nejsem básník, abych ji
oslavil slovy nejjemnějšími a nejzvučnějšími,
škoda, že nejsem malíř, abych ji vymaloval barvami
nejpestřejšími a nejsytějšími a pěvec, abych ji
zazpíval písněmi nejradostnějšími. Taková byla ta
první svoboda.
Toho dne, 9. května 1945 na hlavních

silnicích ku Praze hřměly tanky Rudé armády. Prahu
dostihla Rudá armáda téhož dne ráno.
V ten den bylo slavné vítání vojáků SSSR všude,
kudy projížděli. V ten den vyšli z domů všichni, od
nemluvňátek u prsou matek až po vetché starce a
stařenky, aby je každý uviděl, aby si se vryl v pamět,
aby jednou mohl vyprávět, jak slavné okamžiky to
byly. Toho dne se doma nevařilo, nejedlo, toho dne
všichni stáli u silnic, mávali vstříc ruským bratrům,
smáli se štěstím a jiní štěstím plakali. A když se
zastavil tank, ruští vojáci seskákali, vzali malé děti na
ruku a s nimi se laskali. Dětem a ženám dávali cukroví,
mužům kouření. Byl to den, kdy necháme jít stranou
všecky starosti a oddáváme se jen a jen opojnému štěstí
z radosti nad vyplněním snů, jež jsme léta snívali.
Bohužel této radosti nebylo v Čížkovicích, neboť
sem přibyli vojáci SSSR až třetí den po 9. květnu a
čeští občané vtřebali tuto radost starostí o bezpečnost,
kterou bylo nutno dále zajišťovat vzhledem k počtu
Němců tu usazených.
Byly také značné starosti s ruskými zajatci, kteří
byvše propuštěni na svobodu dlouho vyhladovělí
sháněli se všude po jídle a jiných různých potravinách,
jichž byl v této době všeobecný nedostatek v
dělnických rodinách. Zajatci se potom postupně
přidávali k Rudé armádě, s níž odjížděli. Jiní byli
soustředěni ve sběrných táborech a odtud transportováni do Ruska. Během těchto událostí byl člen výboru
Antonín Seifert neznámým pachatelem ve vlastním
bytě ubodán. Zajištění bezpečnosti a vyšetřování
provinilých Němců kladlo stoupající požadavky na
místní národní výbor. Byla proto rozhodnuta požádat o
zřízení stanice Sboru národní bezpečnosti. Této žádosti
bylo vyhověno a byla sem přestěhována stanice SNB z
Chotěšova vedená vrchním strážmistrem Raisem a
umístěna v budově místního národního výboru. Ujmula
se ihned činnosti s plným úspěchem.
Nešťastnou náhodou přišel o život vojín Rudé
armády, když se byl naň zřítil sloup u parku.
Mnoho Němců se připravilo na svůj pád.
Zakopali a schovali zbraně nechtějíce je podle
vyhlášky odevzdati. Byly proto u podezřelých Němců
vykonány prohlídky, mnohé úspěšné a nespolehlivé
osoby zajištěny.
Koncem května byla ustanovena Komunistická
strana Československá v Čížkovicích, k níž se přihlásila velká většina Čechů z vděčnosti k SSSR. Hned nato
byl revoluční národní výbor rozšířen o další členy v
počtu do 18 ze strany KSČ. Dosavadní předseda
místního národního výboru Václav Vágner odstoupil a
za předsedu zvolen Antonín Mišta, dělník v
cementárně.
Václav
Vágner
zvolen
potom
místopředsedou.
První odsun Němců za organizace nadřízených
úřadů byl proveden v červenci 1945. Odsunutí Němci
byli odvezeni povozy a auty s příslušnými zavazadly

do střediska k vlaku, který je odvezl do Německa.
Odsun byl proveden 3. července a bylo odsunuto přes
240 Němců.
Ještě v revolučním květnu dostavil se na místní
národní výbor Robert Dobrý s dekretem zemského
národního výboru, jímž byl jmenován správcem
Terezínských ozdravoven, které se zřizovaly v
Čížkovicích ve vile cementárny čp. 172,
konfiskovaném zámku čp. 1 a vile čp. 26. Terezínské
ozdravovny byly zřízeny pro vězně z Terezína, kteří se
tu měli rekreovati z překonaných těžkých nemocí,
zejména po tyfu. Tento člověk, Robert Dobrý se
vydával za JUC. t.j. kandidáta doktora věd právních,
byl sám též vězněm z Terezína. Uhlazeným jednáním
dovedl působiti nejen na místní národní výbor a místní
význačné občany, nýbrž dovedl se vetříti v přízeň i
významných členů zemského národního výboru v
Praze. Terezínské ozdravovny byly uvedeny v činnost
slavnostním otevřením na počátku června roku 1945 za
veliké účasti občanstva z širokého okolí i za účasti
význačných zástupců okresního národního výboru v
Litoměřicích a tamní vojenské posádky a zemského
národního výboru i universitních lékařů. Pak byl přijat
ošetřující personál, lékař a pomocné síly, naposled
rekreanti z Terezína.
K zlepšení léčebné péče v obci byly vyhrazeny i
léčebné hodiny pro občany v Čížkovic a okolí zdarma.
Sám pisatel byl léčen na žaludeční chorobu, vcelku
úspěšně. Brzy však začaly proskakovat nepěkné
zprávy. Zprvu zlehýnka jen tak náznakem, později již
otevřeněji. Pořádají se tam prý pitky. Bují tam erotika.
Mluví se o ztracených a nalezených zlatých i stříbrných
předmětech. Různé ty pověsti, někdy velkýma očima
jen vymyšlené, neutuchají, ani když místo dospělých
rekreantů jsou přijati do ústavu školní děti. Zazlívá se,
že pan správce žije manželským životem se svou
snoubenkou, již několikátou za dobu svého
správcování.
Konečně těsně před vánocemi propukla celá aféra
a ostuda. Přijeli vyšetřující orgánové Sboru národní
bezpečnosti, zatkli pana Dobrého, který byl za okupace
kontrolním úředníkem nemocenské pojišťovny a
udavačem českých lidí. V Plzni byl odsouzen k
doživotnímu žaláři.
Po této příhodě byly Terezínské ozdravovny do
léta 1946 likvidovány a vila č. 172 právem vrácena
cementárně. Školní budova byla ihned v revoluci
zajištěna místním národním výborem a správou
pověřen p. Josef Karel. Byla ihned vyčištěna, vymyta,
vymalována a tak připravena včas k zahájení
vyučování, které se započalo dne 20. června 1945.
Prvním učitelem byl dohlédacími školními úřady
jmenován řídící učitel Rudolf Boček. Zde budiž
uvedeno, že neslouží ke cti těm občanům, kteří se
pokusili školu i školku ochuditi o cenné vyučovací
pomůcky, předměty, nábytek i jiné zařízení.

Zákaz vypalování trávy

prostranství musí předem oznámit Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého kraje, včetně přijatých
protipožárních opatření.
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit
přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného
spalování, či spalování zcela zakázat.

Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve
sdělovacích prostředcích vznikají na jaře, ale i v
dalších
měsících
roku
desítky
zbytečných
požárů, způsobených vypalováním starých porostů.
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování
shrabaných porostů, může mít neblahé následky.
Oheň se na otevřeném prostranství může velice Hlášení je možno provádět elektronicky na stránkách
http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx
snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý
porost v kombinaci se silným větrem dokáže své!
sekce pálení nebo telefonicky 950 431 010
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo
panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno
Tomáš Krebs-starosta SDH Čížkovice
hned několika zákony. Především zákonem o požární
ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále
zákonem o ochraně ovzduší.
Plošné vypalování porostů je zakázáno
celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25
tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do
výše 500 tisíc korun.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně ukládá
povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a
šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj
požár. Navíc firmy i občané provádějící pálení klestí a
každé další spalování hořlavých látek na volném
Duben
Kolik dní před Jiřím kvetou třešně,
tolik dní před svatým Jakubem žnec
vstoupí na pole.
Studený duben naplní stodolu.
Na svatého Jiří jiřičky již víří.
Svatojiřské květy sklízí mráz.
Jaro má sedmero druhů počasí, v
dubnu však žádné neschází.
Když zahučí v dubnu hrom, obalí se
listem strom.
Kolikátého dubna zasadíš stromek,
tolikátého roku ponese ovoce.

Květen
Máj zdravým skýtá života mnohé
slasti a nemocným na neduhy léky a
masti.
Janova ruka přitahuje k sobě horka.
Svatá Žofie víno upije.
Mráz, který Mamert, Pankrác, Servác
a Bonifác kuje, rád se v tyto dny
dostavuje.
Svatý Florián uklízí mlynářské žoky
(= vyklepává pytle od mouky poletuje sníh).
Máj kvítí dává a stromy listem odívá.

Červen
Na Petra a Pavlíčka kvete každá
travička.
Když na Petra prší, bývá moc myší.
Do svatého Jana se dny prodlužují, po
svatém Janu krátí.
Svatý Toníček má plno slz u očiček.
Na svatého Víta celou noc svítá.
Medardova krápě - čtyřicet dní kape.
Březnové a dubnové pole lžíci vody
vypije a opije se, červnové a červencové vypije moře a ještě by pilo.
Červnové bouřky mají krátké trvání.

Červenec
V den Maří Magdalény ráno poprchává, neboť svatého Pána oplakává.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop,
ten ho podkop, svatá Markyta hodila
srp do žita, svatá Anna ten srp vzala a
sama žala.
Jestli na svatou Markétu prší, tehdy
vlašské ořechy opadávají a lískové
červivějí.
Červencové bouřky při úplňku měsíce
vyznamenávají mnoho deště, ale i
škodnice (= kroupy).

Srpen
Má-li Bárta hromy v průvodu,
vyznamenává to pěkný podzim a
ovoce i vína úrodu.
Svatý Vavřinec ubere polínko, svatý
Bartoloměj dvě.
Svatý Augustin rád dělá z tepla stín.
Svatý Kajetán je tady, odvezte
mandlíků řady
Jaký je srpen na počátku, takový bude
až do konce.
Co v srpnu do oběda naprší, rychleji
než se oběd sní, slunce vysuší.

Září
Co bůh dal, Michal uschoval.
Svatováclavské léto trvá po osm dní.
Když Michal pláče nebo hromem bije,
po Michalu silný vítr věje.
Září vínečko vaří.
Bouřky v září znamenají mnoho
sněhu na jaře.
V září sic slunce ještě hodně svítí, ale
kabát již připravený musíš míti.
Když ještě hrom bije okolo Michala,
bude po Vánocích zima nestálá.
Po svatém Matouši ovoce se okouší.

Ve dnech 7.6. - 13.6.2013 probíhala v naší obci materiální sbírka na pomoc obcím, postiženým
letošními povodněmi. Hygienické, mycí, desinfekční a úklidové prostředky a balená voda putovaly
konkrétně do obce Mlékojedy a to dne 18.6.2013, kdy byl materiál předán přímo starostovi obce. Všem,
kteří se do sbírky zapojili děkujeme. (Pro představu uvádíme pár položek dlouhého seznamu: 142 ks sava,
104 bal. rukavic, 89 bal. jaru, 53 ks tekutého mýdla, 14 kbelíků, atd.)
Rada obce Čížkovice současně rozhodla o jednorázové pomoci do výše 20.000,- Kč. Z původně
plánovaného nákupu dalších hygienických a mycích potřeb ale po domluvě s mlékojedským starostou sešlo a
byly zakoupeny a Mlékojedům darovány dva elektrické vysoušeče, které v tu dobu potřebovali nejvíce.
Pomohla i naše škola. Výtěžek z dobrovolného vstupného na Školní akademii k 80.výročí otevření budovy základní školy ze dne 18.6.2013, a to v celkové výši 12.372,- Kč, byl předán na obnovu Základní školy
a mateřské školy Křešice.

To je skvrnou nesmazatelnou, neboť tento
majetek patří všem a jeho opatření stojí značné peníze.
Ve škole neměl chybět ani špendlík.
Přes válku jela cementárna naplno bez oprav. V
revoluci se zastavila. Německé vedení závodu bylo
nahrazeno českým. Prvním vedoucím tohoto podniku
stal se Ing. Jan Šnejdárek, tovární inženýr. Než se opět
továrna rozjela, bylo vykonáno mnoho technických
oprav a úprav. Zápasilo se na počátku s velkým
nedostatkem odborných a kvalifikovaných sil a
pracovních sil vůbec. Tak zvaná pracovní morálka,
vybičovaná válkou, značně poklesla. Přesto podařilo se
zahájiti provoz továrny již v září 1945 asi se 200
zaměstnanci. Místní národní výbor, doplněný ještě
dvakráte zástupci utvořené místní skupiny strany
národně socialistické a po druhé zástupci strany
sociálně demokratické za vedení Antonína Mišty
vykonal v tomto roce práci přímo obrovskou. Odsun
Němců, zajištění jejich majetku, kvalifikace
německého majetku, přidělování tohoto majetku do
národních správ a vlastnictví, správa německého
majetku, zásobování a jiné a jiné správní práce
zaměstnávaly členy místního národního výboru i jeho 4
zaměstnance bez omezení hodin od rána do noci. V
úřadovně místního národního výboru stály řady osob
čekajících vyřízení a bylo vydáno denně i přes 100
různých potvrzení, dobrozdání a spisů.
Hospodaření obecním majetkem dělo se v roce
1945 bez předchozích příprav a rozpočtu a nevykázalo
značnějších výkyvů. Značnou položkou byl náklad za
obecní zaměstnance. Odměny za vykonané práce a
oprava vodovodu.
Obecní vodovod byl a jest dosud nejtvrdším
oříškem zástupců obce i obecního hospodářství. Kdysi
vydatné na Kačence prameny nedostačují, rovněž
potrubí praská, a tak se nedostává vody. Pouští se
denně ráno a teče obvykle 2-3 hodiny. Že je to závada
zdravotní a hygienická je si každý vědom, že však je to
také těžké břímě obecního hospodaření se všude
nechápe. Byl vyžádán rozpočet na přístavbu pramenů a
vodovodu. Rozpočet stál přes 54.000 Kčs, ale náklad
na přístavbu je tak velký, že ani po subvenci není v tuto
dobu pro obec únosný. Jeho provedení bylo proto na
neurčito odloženo.
Vzhledem k velmi výhodné poloze Čížkovic bylo
osídlení provedeno téměř úplně. Jen domky určené k
zboření nebyly přidělovány. Místní národní výbor bral
především ohled na cementárnu a přiděloval domky
nejčastěji těm žadatelům, kteří vzali práci v
cementárně. Stav ke konci roku 1945 podle vydaných
potravinových lístků byl tento: 741 Čechů a
157 Němců.
Po prvním provisorním uspořádání poměrů
hledalo občanstvo své vybití především ve veselosti.
Tři velké oslavy ve 3 měsících, tj. slavnost oři otevření
ozdravovny, slavnost znovuotevření české školy, slav-

nost předání parku veřejnosti a pojmenovaní ulic střídaly se s přemírou tanečních záv´bav pořádaných téměř
každou sobotu a neděli. Bylo to dobové opojení a pomalé vystřízlivění. Neboť život není jen tanec a smích,
nýbrž a opravdu především práce, práce a zas práce, z
níž teprve rostou hodnoty potřebné k ukájení života. Té
jsme právě nejvíce potřebovali.

Rok 1946
Tento rok znamenal již postupnou stabilisaci a
konsolidaci poměrů v obci, a to hospodářsky i
politicky. Do tohoto roku se vpravdě vtancovalo, neboť
byl masopust a s plesy se začalo raději hned od počátku
roku. Bylo jich pořádáno hodně a každý byl přečetně
navštíven.; byl to první masopust po okupaci a bylo
nutno dohoniti, co bylo za okupace zameškáno.
Tancovali s chutí mladí i staří, muži i ženy, by dokonce
i sem tam se vloudila odrostlejší školní mládež.
Chování občanů při plesech bylo vzorné, nebylo slyšeti
o opilých výtržnících.
Nejdůležitější událostí prvního pololetí byly
volby do Ústavodárného Národního shromáždění.
Přípravy na ně zaměstnávaly jak 3 politické strany v
Čížkovicích utvořené, tak i místní národní výbor, resp.
volební komisi. Byly dělány volební seznamy a bylo
rozhodováno o tom, kdo do nich smí a nesmí býti
zapsán. Volby sami se konaly v květnu, poslední
neděli. Před volbou zavládlo určité napětí mezi
politickými stranami, ne však tak velké, že by dospělo
k zlobě. Strany agitovaly jak mezi svými členy i
nečleny osobně, tak veřejně plakáty a nápisy. Místnost
k volbám propůjčila správa zámku. Samotny volby
proběhly úplně klidně bez rušivých zásahů a příkladně
s tímto výsledkem: Z celkového počtu odevzdaných
platných lístků 419 dostali komunisté 212, národní
socialisté 109, sociální demokraté 88, lidová strana 9 a
1 lístek byl bílý. Po skončených volbách zdálo se, že
byly všechny první tři strany výsledkem zklamány, že
očekávaly více, nicméně z výsledků je zřejmo, že
komunistická strana měla mírnou nadpoloviční většinu.

