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Před vystoupením...

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE
Na ZO konaném 9.11.2011 bylo schváleno :
Usnesení 47/5/2011 ze dne 9.11.2011 ZO schvaluje neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 16.953,- Kč za účelem realizace projektu „Turistům vstříc“ DSO Blanicko-Otavského regionu.
Usnesení 48/5/2011 ze dne 9. 11. 2011 ZO schvaluje investiční
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 2.485,- Kč za účelem realizace
projektu „Turistům vstříc“ DSO Blanicko-Otavského regionu.
Usnesení 49/5/2011 ze dne 9. 11. 2011 ZO schvaluje podání ţádostí Nadaci ČEZ – oprava obecního bytu a oprava sportovních
kabin.
Usnesení 50/5/2011 ze dne 9. 11. 2011 ZO schvaluje Provozní
řád posilovny Číčenice od 01. 12. 2011.
Usnesení 51/5/2011 ze dne 9. 11. 2011 ZO schvaluje prodej
obecních pozemků v lokalitě Číčenice p. č. 773/2, 783/7, 772/2,
773/4, 773/5, 773/6, 783/13 dle znaleckého posudku č. 35706/2011 za cenu 89.214,- Kč ZOD Číčenice, zastoupenému
panem Josefem Zíkou.

Usnesení 52/5/2011 ze dne 9.11.2011 Zastupitelstvo obce stanovuje: V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu: do výše 100.000, - Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších můţe starostka obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyţaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení moţných škod, dále kdyţ včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protoţe výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou

Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná. - Molière
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Zprávy z radnice
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Obracím se na Vás, spoluobčany, v tomto předvánočním čase, před nástupem nového roku 2012, kdy si skoro kaţdý z nás
dává nějaká ta předsevzetí. Moc bych si přála,
abychom k sobě byli milí, slušní a tolerantní, abychom našli k sobě cestu. Děkuji všem, kteří nám věříte, děkuji za pomoc
při řešení našich problémů, vţdyť někdy i upřímné slovo je velkou pomocí. Velké poděkování patří místním sdruţením za jejich
celoroční práci.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné a spokojené Vánoce. Do nového roku štěstí, spokojenost, splnění všech přání
a především hodně zdraví. Ať Vám nový rok 2012 přinese hodně pohody, jenom šťastné náhody, ţádné tragické nehody či jiné
neshody, pouze legrační příhody a případně další výhody.
Za ZO Číčenice Renata Regálová
Starostka obce, jako členka hodnotící komise, se zúčastnila
výběrového řízení “Polní cesty Na Kozlících“, které se konalo
na Pozemkovém úřadě ve Strakonicích. Pozemkový úřad připravuje žádosti o přidělení finančních prostředků ze Státního
zemědělského intervenčního fondu
●
Krajský úřad Jihočeského kraje provedl dne 10.10.2011 dílčí
kontrolu hospodaření obce Číčenice. Při této kontrole nebyly
shledány ţádné podstatné závady.
●
Dne 12. 10. 2011 proběhla na OÚ Číčenice kontrola Státního
zemědělského intervenčního fondu na dotace na ČOV a dostavbu nové kanalizace. Poté následovala kontrola pracovníky
Nejvyššího kontrolního úřadu. při obou těchto kontrolách nebyly
zjištěny ţádné nedostatky.
●
Dne 25.10.2011 proběhlo jednání na MěÚ ve Vodňanech
ve věci „ Čavyně - přeloţka VN na ploše “C“ těţby štěrkopísku.
Přítomni byli za MěÚ Vodňany p. Louţenský, starostka obce
Číčenice R. Regálová, zastupitelé obce Číčenice MUDr. P. Jarešová, Ing. J. Trs, za firmu Elektroinvest Strakonice s.r.o. pan
Král, za těţební společnost Ing. Muţík a pan Adamec, obyvatel
Čavyně.
Zastupitelstvo obce konané dne 27. 04. 2011 schválilo zamítavé stanovisko k vyjádření souhlasu přeloţky VN panu Jampílkovi, majiteli těţební společnosti těţby štěrkopísku. O přeloţku VN nyní ţádá investor E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Zástupci obce i nadále trvají na tom, aby na pozemky
obce nezasahovala ţádná část stavby ani ochranné pásmo
vedení VN, které je 7 m od krajního vodiče.
●
Zástupci Pozemkového úřadu Ing. Šídlo a Ing. Hromádková
svolali jednání na OÚ Číčenice, ohledně polní cesty z Čavyně do
Číčenic (kolem Stráţky). Jednání se zúčastnil projektant Ing.
Kohoutek, starostka obce Číčenice a starosta města Vodňan
Ing. Blaščák a obyvatel Čavyně Ing. Vaculík. Ing. Kohoutek nám
představil projekt na tuto polní cestu, všichni přítomní se
k projektu mohli vyjádřit a vznést připomínky. Do konce roku
2011 musí být projekt hotový. Financování projektu zajišťuje
Pozemkový Úřad ve Strakonicích. Cesta by zlepšila přístup
z obce směrem na Čavyň.
●
MěÚ Vodňany, Odbor ţivotního prostředí, svolal jednání spojené s místním šetřením, které se konalo 24. 11. 2011
v Číčenicích, jehoţ předmětem bylo projednání podnětu pana V.
Bezděkovského, ve věci problémů se zaplavováním pozemků
na pravém břehu Radomilického potoka. Jednání se zúčastnili
za MěÚ Vodňany Ing. Hutař, Ing. Soukupová, za obec Číčenice
R. Regálová, Ing. Trs, p. Petrţílka, dále pan Bezděkovský,
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za firmu Deutronic Ing. Rychlý a p. Baloun a vlastníci pozemku
p.č. 862/1 Ing. Vl. a A. Knitlovi a za Povodí Vltavy T. Hron. Byla
provedena pochůzka předmětnou lokalitou. Na prvém břehu
jsou dva průlety na pozemku p.č. 862/1, které v současné
době jiţ neplní svoji původní funkci (odvodnění).
Vzhledem k tomu, ţe v současné době oba průlety spíše přispívají k zamokření lokality „ Na Blatech“, lze doporučit jejich
zavezení. Vhodným opatřením pro odvodnění lokality „Na Blatech“ bude zvýšení kapacity současné meliorační stoky, vedoucí souběţně s Radomilickým potokem. Na ochranu pozemku pana Bezděkovského, bylo navrhnuto provedení otevřené stoky vedoucí podél předmětného pozemku a provedení
strmé hrázky.
Obec Číčenice, poţaduje na Povodí Vltavy odstranění veškerých
překáţek z průtočného profilu vodního toku a prořezávku
břehových náletů.
●
Všichni jste si určitě všimli, ţe obecní úřad je opravený. Na
budově OÚ byla vyměněna okna a vchodové dveře. Rekonstrukcí prošlo WC a chodba. Byla vyměněna dlaţba, obklady,
instalováno nové WC a umyvadlo. Kanceláře, zasedací místnost, WC a chodba byly vymalovány. Palubky v zasedací místnosti a dveře do zasedací místnosti byly opraveny a natřeny.
Fasáda byla opravena a natřena barvou. Mříţe na oknech a
před vchodovými dveřmi byly nově natřeny. Tato akce se
uskutečnila díky podpoře Jihočeského kraje, který přispěl
částkou 140.000,- Kč.
●
Obci Číčenice se podařilo získat finanční prostředky na opravu
střechy budovy obecního úřadu.
Finanční příspěvek ve výši 180 000,- Kč poskytla Nadace ČEZ,
která jiţ v předchozích letech podpořila projekty obce Číčenice
(rekonstrukce sakrálních staveb v Číčenicích, Strpí a Újezdci,
vybavení sportovních kabin, výměna oken a vchodových dveří
obecního hostince, obecní rozhlas,…). Obec Číčenice děkuje
NADACI ČEZ za poskytnutý finanční dar. Bez finančního daru
od NADACE ČEZ by nebylo moţné opravit střechu a vyměnit
okapy u obecního úřadu. Obec Číčenice podala na příští rok dvě
ţádosti na NADACI ČEZ. Jedna je na opravu obecního bytu a
druhá na opravu sportovních kabin. Věříme, ţe i na dále
NADACE ČEZ, bude přispívat svými finančními prostředky do
rozvoje našich obcí.
●
Dne 12. 12. 2011 rezignoval pan Petr Šmitmajer, na mandát
zastupitele.
●
Těţba dříví na dole Jaroslav.
Těţbu provedla firma Wotan Forest a.s. České Budějovice
za 78.462,- Kč .
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Zprávy z radnice
Bilancování
Kalendářní rok 2011 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Před sebou máme ještě posledních pár dnů posledního měsíce roku prosince.
Blíţící se konec roku je i příleţitostí bilancovat, co se nám v tomto roce podařilo udělat. Můţe se někomu zdát, ţe se v naší obci
nic neděje. Ono také všechno není na první pohled vidět.
Podařilo se opravit budovu OÚ, střechu, vyměnit okapy, opravit a natřít fasádu, vyměnit okna a vchodové dveře. Zpevnit a odvodnit komunikaci u hřiště, kde se za špatného počasí chodilo v blátě. Rozšířit pěšinu k nádraţí. Vybudovat bezpečný sjezd
z komunikace k nádraţí na pěšinu. Odvodnit a zplanýrovat pozemek u sportovních kabin. Pod hřištěm přibylo posezení, tzv. mobiliář.
Na dětském hřišti za obchodem také přibyl mobiliář, stojan na kola - kolostav, odpadkový koš a informační tabule. Vysadili jsme
1.000 ks stromků na Stráţce. Musím se také zmínit o věcech, které se nám zdají samozřejmé. Např. společně jsme uklidili budovu
MŠ Číčenice od půdy aţ po sklep. Myslivci prořezali cestu na Strpí. Sportovci natřeli autobusové zastávky. O úklid našich náv sí
v Číčenicích, Újezdci a Strpí se postarali majitelé přilehlých nemovitostí, členky Číčenického klubu s dětmi a zaměstnanci obce.
Větrná smršť, která se přes naše vesnice přehnala 13. 07. 2011 a napáchala nemalé škody, které se odstraňují dodnes. Nejvíce
práce s odklízením bylo na Strpí, v Újezdci a na dole Jaroslav. Při úklidu nejvíce pomohli zaměstnanci obce a dobrovolní hasiči. Obec
nechala dříví vytěţit firmou WOTAN FOREST a.s., České Budějovice a místním obyvatelům samovýrobou.
Co však není vidět a co nás stojí mnoho starostí, je příprava projektů.
Obec měla připravený projekt na podání ţádosti z Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011 na opravu komunikací, ale v náš
neprospěch byl vyhlášen záměr vodovody a kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Obec neměla majetkoprávně vypořádán pozemek pod chodníkem, proto jsme nemohli zaţádat o opravu kanalizace. V listopadu obec podala dvě ţádosti na Nadaci ČEZ - oprava
obecního bytu a oprava sportovních kabin. Podáme ţádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2012.
Na všechny akce musíme mít připraveny finanční prostředky na dofinancování v případě získání dotací. Proto se snaţíme šetřit a
děláme jen to nejpotřebnější.
Oznámení:
Obecní úřad bude od 23.12. 2011 do 30.12.2011 uzavřen. V případě potřeby volejte na tel.č. 724 191 812

SETKÁNÍ STAROSTŮ
Dne 17. 09. 2011 se konalo setkání starostů Blanicko-Otavského regionu v Bílsku. Setkání slavnostně zahájil starosta obce Bílska Ing. Kulík. Konala se zde výstava o historii a současnosti obcí
Blanicko-Otavského regionu v areálu fary. Každá
obec představila zajímavé materiály z historie a ze
současnosti dění v obci. Ve 13°° odstartovala soutěž hasičských družstev v požárním útoku. Soutěžilo se
v kategorii děti, ženy, muži. Po ukončení soutěže byly vyhlášeny
výsledky. Večer pokračoval diskotékou DJ F. Mareše.

z našeho regionu převzali od slovenských zástupců vázu s darováním pro každou obec. Program v rámci návštěvy byl opravdu
pestrý. Pro slovenské zástupce byla připravena prohlídka hřbitovů v obci Albrechtice n. Vlt. – nově opravené náhrobní kapličky,
dále prohlídka Panského domu včetně stálé expozice o historii
města a prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově.
Návštěva hradu Helfenburk, oběd v rybí restauraci ve Vodňanech a exkurze do Zemského hřebčince v Písku. Návštěva Chrastin (obec Dolní Novosedly) s procházkou mezi pastvinami
na Ranč Ixion , kde byla možnost projížďky na koni. Pro zástupce
obcí, bylo připraveno příjemné posezení s hudbou v rekreačním
středisku Nová Louka.

*************************************
Dovolte mi veřejně poděkovat panu J. Petržílkovi,
J. Čížkovi a B. Vaňkovi, za udrţování pořádku a pěkného vzhledu našich obcí.
Renata Regálová

*************************************
Úklid sněhu
I v letošním roce bude úklid sněhu na obecních komunikacích
v Číčenicích, Strpí, Újezdci a Klůsu zajištěn Ing. Václavem Novotným.
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste i nadále vypomáhali
s úklidem sněhu před svými domy, stejně jako v letech předešlých.

Příjemné setkání starostů
Dobrovolný svazek obcí Otavsko - Blanického regionu navštívili
zástupci obcí z partnerského regionu „Regionální sdružení VláraVáh“ ze Slovenska ve dnech 07. - 09. 10.2011 v rekreačním zařízení Nová Louka, které se nachází za Albrechticemi n. Vlt.. Setkání se slovenskými partnery bylo velmi příjemné. Zástupci
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Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat za osobní i finanční pomoc při
zajištění cyklovýletu a turnaji v pétanque panu V. Štosovi,
M. Holečkovi, F. Číţkovi, S. Ullmanovi, J. Šimkovi, R. Trochovi,
J. Špirochovi a M. Bašarovi. Zároveň patří poděkování všem,
kteří se zúčastnili obou akcí i přes nepřízeň počasí. Manţelé
Šmitmajerovi (Nájemci obecní hospody v Číčenicích)
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Radomilický potok vyčištěn
Ve dnech 26. aţ 27. 09. 2011 začalo Povodí Vltavy čistit Radomilický potok. Zareagovali tak na výzvu z naší obce, kde byli
upozorněni na nutnost vyčištění. Bylo zřejmé, ţe při větším přítoku vody hrozí zatopení přilehlých pozemků. Byly odstraněny
nánosy bahna, trávy, větví. Pod mostem, kam nedosáhla ruka bagru, pomohli dobrovolní hasiči obce Číčenice a dočistili zbývající bahno a nánosy trávy a větví. Všichni dobře víme, ţe potok by bylo zapotřebí vyčistit od Číčenic aţ po Milenovice. Vlas tník,
Povodí Vltavy, ale nemá dostatek finančních prostředků.

Starostka obce se zúčastnila Valné hromady DSO Blanicko - Otavského regionu, která se konala 4.10.2011 ve Vodňanech.
Starostům obcí zde byly předány materiály Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce a Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce. Neinvestiční příspěvek ve výši 16.953,- Kč poskytne obec Číčenice ze svého rozpočtu a to za účelem realizace projektu „ TURISTŮM VSTŘÍC“. Z tohoto příspěvku bude poskytnuto na propagační materiál 5.150,- Kč, na mobiliář 8.530,- Kč a na informační tabuli 3.273,- Kč. Investiční příspěvek ve výši 2.485,- Kč poskytne obec
Číčenice ze svého rozpočtu a to za účelem realizace projektu „ TURISTŮM VSTŘÍC“ – aktualizace programu MISYS.
●
Dne 05.10. 2011 starostka obce Číčenice společně se stavebním dozorem Ing. Štědrým předala budovu OÚ Číčenice zástupcům firmy Protom stavební s.r.o. Strakonice, která bude provádět opravu střechy a opravu budovy OÚ.
Tohoto dne začala oprava budovy OÚ.

Zv e m e v š e c h ny s p o l u o b ča ny
n a „ Z p í v á n í ko l e d “ ,
k t e r é s e u s k u te č n í v p á t e k 2 3 . p ro s i n c e
2 0 1 1 o d 1 7 h o d i n u o b e c n í h o ú řa d u .
Číčenický hlasatel
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Ze života obce
Č íče ni ck ý k l ub
Opět se sešel rok s rokem a je tady znovu čas bilancování. Co se týče
Číčenického klubu,o.s. tak klidně, bez výčitek a s čistým svědomím
může vstoupit do nového roku - roku 2012. Přesvědčili jste nás o tom
hlavně vy - příznivci našich akcí. A že jich bylo! Jen pro malé připomenutí - v únoru maškarní karneval pro děti, v březnu velikonoční dílna,
v dubnu pálení čarodějnic, v květnu kočárková rallye spojená s uctěním padlých válečných hrdinů položením květin k pomníkům, na červen
jsme připravili oslavu MDD a turistický pochod o Číčenickou kočičku,
v září zase setkání seniorů. V listopadu prošel vesnicí lampionový
průvod, kterému předcházelo promítání pohádek v hotelu U Polívků.
V prosinci jsme při Mikulášské nadílce zjistili, že i když se říká, že
s čerty nejsou žerty, přece jen se s nimi dá užít pořádná legrace.
Ovšem ještě před tím jste si s námi mohli vyrobit adventní věnce a
jinou výzdobu na vánoční dílně. Letošní práci jsme završili ,,Posezením
při punči''v obecní hospodě, kde nám odpoledne zpříjemnili svým uměním žáci ZUŠ z Vodňan a děti z MŠ Číčenice. Sami vidíte, že se členky klubu nudit nestačily. Ale nemohli bychom se chvástat touto bilancí,
kdyby za námi nestála řada sponzorů. Těch, kteří nám pomohli jak
finančně, tak těch, kteří nám poskytli prostory pro konání akcí. Všem
bychom chtěli poděkovat. Generálním sponzorem byla JE Temelín.
--------------------------------------Číčenický klub nakoupil pro děti z MŠ vánoční dárky. Předáme je
21.12. společně s dárky od manželů Šmitmajerových při vánoční besídce konané ve školce. Doufáme, že se dárky budou líbit a děti z nich
budou mít radost. Protože od ledna příštího roku z rodinných důvodů
odstupuji z postu předsedkyně, dochází v klubu k malým organizačním
změnám. Ale na činnosti klubu se nic nemění. Má nástupkyně je již
navržena a bude zvolena v lednu na valné hromadě. Proto bych ještě
naposledy chtěla využít této příležitosti a s nadcházejícími Vánocemi a
koncem roku bych vám chtěla nejen za klub, ale i za sebe, popřát veselé, hlavně ve zdraví prožité vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce.
Také bych ráda poděkovala členkám, za jejich pomoc při přípravě a
konání akcí a všem, kteří jste nás podporovali a pomáhali nám. Zachovejte nám prosím přízeň i nadále.
Hošnová Ilona

V á cl av s k á z áb av a
Dne 30.9.2011 se ve spolupráci s Obecním úřadem Číčenice a
ČEZ uskutečnila v Číčenické obecní hospodě „Václavská zábava“. Celým večerem nás provázela již nám velmi známá kapela
Relaks. Taneční večer se nesl ve skvělé náladě až do časných
ranních hodin .
Petr Šmitmajer

M I K U L Á ŠSK Á B E SÍ D K A
V sobotu třetího prosince se uskutečnila v Obecní hospodě
v Číčenicích jiţ tradiční akce. Sál se zaplnil malými i velkými
posluchači. Všichni čekali, aţ přijde. Kdo? No přeci Mikuláš
s andělem. Opravdu přišel a podělil všechny děti. Jenţe to
nebylo jen tak. Ještě před jeho příchodem se totiţ objevili
čerti. Tedy vlastně jeden čert, dvě čertice a čarodějnice. NaČíčenický hlasatel

stoupili za pekelného rachotu a čertovského dýmu. Následoval program, kde se povídalo, zpívalo, tančilo a to vše za vydatné účasti místních dětí. Zapojili se všichni a ani rodiče
jako doprovod nepřišli zkrátka. Přes trochu rozpačitý začátek
si to všichni opravdu uţili. Tady je potřeba napsat a pochválit,
ţe jak předškoláci, tak děti trochu větší bez problémů dokázaly vystupovat na podiu a zapojovat se do her a zpěvu
na mikrofon. A to je dobře. Celá akce začala ve čtrnáct hodin
a skončila před čtvrtou. Co na závěr? Je třeba poděkovat
pořadatelkám, členkám Číčenického klubu za přípravu a organizaci akce. Bylo to podařené…a kdy je další Mikuláš?
(JOu)

Milý Mikvláši,
Na besíece se nám líbilp hezky, hlavně Mikvláš a aneílek.
Bavilp nás tancpvání s dertama a taky s taukpv, keyž jsme
měli balpnek na hlavě. Čerti byli hezký a nezlpbili, takže jsem
se nebála. Písnidky, cp hráli a zqívali, se mi líbili také mpc.
Děkvjv za oamky a za hranplky, ty byly mpc epbrý.
Za 3,5letou Agátku Wolfovou z Protivína napsala její maminka.

Posezení u punče
V sobotu 10.12.2011 se v Obecní hospodě uskutečnila
zajímavá akce. Bylo to posezení u punče. Vlastně nejenom u
punče, mohlo se sedět i u vánočky a teplého hruškového nápoje. To všechno pořadatelé zajistili. Vánoční svátky se kvapem blíţí a ta atmosféra tam zkrátka byla. K tomu všemu
zpívaly, recitovaly a tančily děti z obecní mateřské školy. Bylo
se na co dívat a je opravdu s podivem, ţe ti malí prckové byli
schopni si zapamatovat texty a figury. Tak bylo slyšet básničky a písničky o čertech, o Vánocích a to všechno se zápalem
a radostí. Učitelky ze školky tady odvedly pořádný kus práce a
na všech bylo vidět, ţe je to baví. Bavilo se i publikum.
V dalším bloku vystoupili ţáci ze ZUŠ Vodňany. Znovu se
zpívalo sólově i společně. Hrálo se na zobcové flétny a elektronické nástroje. Posluchači tak měli moţnost slyšet písně
s vánoční tématikou, ale i soudobé písně a skladby ze světa
v rytmu popu. Výkony účinkujících byly po právu oceňovány
potleskem.
Celý program uváděla paní Hošnová a příprava a organizace byla provedena péčí členek Číčenického klubu. Byla to
velice povedená akce a mrzí mě na ní jen jedna věc. A to je
trestuhodně nízká účast obyvatel Číčenic včetně osad. Přestoţe zvací plakáty byly ve vývěskových skříních, přestoţe byli
lidi zváni obecním rozhlasem, místních tam bylo tak akorát
do mariáše. Bylo jich tedy trochu víc, ale jen trochu a tak se
naskýtá otázka. Má cenu takové akce pořádat? Samozřejmě,
ţe má! Je potřeba si ale uvědomit, ţe příprava jak ze strany
účinkujících, tak ze strany pořadatelů si vyţádala značné úsilí. To nejmenší, co se dá pro ně za to udělat je alespoň přijít,
poslechnout si, podívat se, posedět a popít. Pobavit se
s lidmi. Bylo to dokonce zadarmo! Některým to zkrátka nikdy
nedojde…. ( JOu )
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Ze života obce
Setkání seniorů
Dne 24.9.2011 pořádal Číčenický klub, o.s. jiţ páté „Setkání seniorů“. Toto, doufám, ţe příjemné odpoledne se konalo
v Obecním hostinci v rámci Oranţového roku. Sešlo se na 60 seniorů. K poslechu i tanci (bohuţel se netančilo) hrál, tak jako
v minulých letech, na klávesy pan Broţák.
Pro seniory bylo připraveno pohoštění, o které se nám postarala paní Šmitmajerová. Byl zajištěn svoz i rozvoz lidí ze Strpí,
Újezdce i Cihlelny.
Všem, kteří pomohli s pořádáním této akce patří velký dík.
Hošnová Ilona

Bmahopřekene
JUBILANTI
NAROZENÍ

říjen Kašparová Marie

89 let

Machová Iveta

listopad Slepičková Mária 70 let
prosinec Strnadová Bohumila 86 let
Tomková Božena

86 let

Doubek Zdeněk
Šimková Danuše

65 let
70 let

Všen osmaveocůn překene hodoě zdravj,
štěstj, másly a nooho damšjch met.

Rozmoučimi ksne se - Komář Karem

Strpj

Oprava
Omlouváme se za zveřejnění špatného jména v minulém Hlasateli v příspěvku u Vítání občánků manţelům Svatošovým. Jejich
dcerka se nejmenuje Karolína, ale Klárka.

Číčenický hlasatel
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Setkání seniorů

Číčenický hlasatel
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Aktuálně
Těţba štěrkopísku v nočních hodinách a v nepracovních dnech
Jiţ řadu měsíců lze sledovat jak méně či více působí činnost těţební organizace František Jampílek, fyzická osoba na klid, či stotu a v obecném smyslu na prostředí v obci. Vnímají vůbec její obyvatelé nějakou změnu? Pravděpodobně ano a velmi negativní. Dalo by se říci, ţe všechny obavy se vlastně naplnily: hluk, prašnost, vibrace a zvýšená míra těţké nákladní dopravy
v obci; všechny tyto faktory jsou zřejmé a značně citelné. Avšak mimo tento rámec stojí provádění těţební činnosti v nočních
hodinách a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Tuto podmínku původní záměr těţby oficiálně nezahrnoval a jako
takový byl o tuto podmínku rozšířen aţ později, jak bude uvedeno níţe. To ovšem neznamená, ţe by obec měla být pasivní a
neměla by se obvyklou úřední cestou pokoušet o omezení těchto podmínek, jak nejvíce to bude jen moţné.
O důvodech noční těţby se můţeme jen dohadovat. Můţe se jednat o snahu rychle uspokojit vyšší poptávku po těţeném materiálu, coţ ale docela nekoresponduje s údajnou nepříliš dobrou kvalitou dolovaného písku a jeho malou vhodností pro pouţití
v betonových směsích. Anebo se můţe jednat o přípravu na zimní období, kdy budou laguny zamrzlé a expedice můţe probíhat
pouze z předem vytvořených zásob. To samo o sobě je však čistě záleţitost těţební společnosti, stejně tak jako je záleţitostí
obce, aby se pokusila negativní vlivy těţby omezit. Z tohoto důvodu byla 24. října 2011 zformulována oficiální stíţnost vůči
průběhu těţební činnosti, která byla následně adresována na odbor ţivotného prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Předmětem stíţnosti jsou následující rozpory mezi podmínkami stanovenými ve vyjádření jmenovaného odboru v rámci povolovacího řízení těţební činnosti a nastalou skutečností:
1.
2.

3.
4.
5.

pouţívat mechanismy, zařízení a dopravní prostředky se sníţenou emisí hluku
provozní dobu skrývek těţby, úpravy i expedice suroviny stanovit pouze v denní době, neprovozovat v noční době
(22-06 hodin), vyloučit provoz i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (nestanoví-li po zpracování nové hlukové
studie, popř. po měření hluku při provozu pískovny, krajský hygienik jinak)
dobu expedice suroviny doporučujeme stanovit mezi 6:30 aţ 18:30 hod. a zapracovat do Provozního řádu (nestanoví -li
po zpracování nové hlukové studie, popř. po měření hluku při provozu pískovny, krajský hygienik jinak)
dodrţovat provozní a dopravní řád pískovny z hlediska minimalizace hluku
surovinu transportovat na místo určení nejlépe zakrytovanými nákladními automobily

Krajský úřad Jihočeského kraje se ke stíţnosti vyjádřil dne 28. listopadu 2011. Ve své odpovědi uvádí, ţe jím stanovené podmínky jsou pouze podkladem pro následná řízení a rozhodnutí, v našem případě konkrétně příslušného územního rozhodnutí
vydaného odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vodňanech a příslušného rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem vydaného Obvodním báňským úřadem v Příbrami.
Ke stíţnosti se zároveň vyjádřila i sama těţební společnost, která ji rovněţ obdrţela na vědomí. Ve svém vyjádření všechny
body stíţnosti odmítla a označila jako neoprávněné. Svá zdůvodnění mimo jiné podkládá i závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydaném 30. června 2011, které v případě potřeby těţbu
v nočních hodinách povoluje.
Takový je stav věcí okolo těţby v nočních hodinách a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu k dnešnímu dni. Zastupitelstvo obce nyní připravuje další kroky vůči všem zmiňovaným subjektům a je připraveno vyuţít všech moţností k tomu, aby noční klid nebyl nadále v obci rušen.
Kamil Jareš
Foto: D. Veselý
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Mateřská škola Číčenice informuje

Jiří Ţáček

Letošní podzim začal opravdu sychravě a studeně. Mlhy navařil celou zásobu a rovněţ všechny dny další vypadají, ţe budou
celé šedivé. Ale věřte, ţe my všichni ze ţluté školky se jich nebojíme. Děti k nám i po šedivých cestách dobře trefí, a kdyţ jsme
spolu, to uţ si povídáme a hrajeme, barevně kreslíme i malujeme. Vy to moţná ani nevíte, ale my si o tom dokonce i zpíváme :

Také nás 6. října navštívil Dubový muţíček z divadélka Viďadlo,
8. listopadu jsme byli na posledním plavání v Prachaticích
a 10. listopadu k nám přijelo maňáskové divadélko z Vodňan
s pohádkou O nepořádných hračkách.
Měli bychom vám také říci, jak krásně nám vyletěl na větrnou oblohu náš duhový drak, kdyţ lítal, všechny barvičky se mu krásně třepotaly. To se radovala nejen naše školička, ale určitě i Strýček Podzim, potom nám ale sletěl jako vrtule aţ na zem
k našim nohám.
A víte vy vůbec, jak se podzim raduje?
JAK SE PODZIM RADUJE
Dovedeš to jako podzim
Radovat se z barviček
Půjčil si je od sluníčka,
Od posledních kytiček.

Rozdával je trávě, stromům,
Také šípkům na keři,
Ať se dobře kolem dívá,
Kdo mi to teď nevěří.
A co nás čeká v prosinci?

10.12 - Společné posezení s programem, kde zazpíváme,zarecitujeme a společně se se všemi sousedy a kamarády rozloučíme s rokem 2011
15.12 – pohádka v naší školce - ,, O perníkové chaloupce „
16.12. – společné zdobení stromečku ve školce
21.12. – rozloučení s dětmi z mateřské školy a uzavření mateřské školy na vánoční prázdniny od čtvrtku 22.12.2011 do neděle 1.1.2012.
V novém roce se s kamarády uvidíme uţ v pondělí 2.1.2012.
Dovolte mi, poděkovat, jménem všech dětí MŠ Číčenice za sponzorský dar. Dobrovolné vstupné ve výši 1.420, - Kč z Václavské
taneční zábavy konané v Obecní hospodě bylo předáno dětem mateřské školy na vánoční dárek
Langerová Jitka
Brigáda ve školce.
Dne 8.10. 2011, byla to sobota, se uskutečnila brigáda v obecní mateřské škole. Cílem bylo provést
kompletní úklid a vyklizení nepotřebného a vyřazeného materiálu, který se nacházel v prostorách budovy. Tak se začalo
od půdy, pokračovalo se na chodbách a schodišti a skončilo se ve sklepě. Nebyl ušetřen ani prostor kolny na pozemku. Vše
nepotřebné se tedy vynášelo z budovy a skončilo v přistaveném kontejneru. A ţe toho bylo poţehnaně. Na závěr se prostory i
zametly a rozdíl před akcí a po ní byl jasně patrný. Naplnil se kontejner a hlavně se zlepšilo prostředí v budově z pohledu poţární bezpečnosti a hygieny. O to šlo především. Akce se účastnilo přes dvacet brigádníků. Byli zde rodiče, jejichţ děti škol ku
navštěvují, byli zde členové mysliveckého sdruţení, byli zde zástupci místních hasičů a obecní zastupitelé. Vše začalo v osm
hodin ráno za slušného deště a podařilo se to zvládnout jiţ před desátou. Všem je potřeba poděkovat. ( JOu )
Číčenický hlasatel

Strana 9

Oranžový rok
REKAPITULACE AKCÍ POŘÁDANÝCH ZA FINANČNÍ PODPORY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN V RÁMCI
PROJEKTU „ORANŢOVÝ ROK“ 2011.
V letošním roce bylo pořádáno v obci Číčenice 21 kulturně společenských a sportovních akcí, které byly financovány z projektu
„ORANŢOVÉHO ROKU“ 2011. Nebýt těchto prostředků, nemohlo by se kulturní vyţití v obci v takovém rozsahu vůbec pořádat.
Pro příklad uveďme některé akce: myslivecký ples, maškarní karneval, MDŢ, velikonoční turnaj ve stolním tenisu, obecní bál,
pálení čarodějnice, májová veselice, kočárková rallye, turistický pochod, MDD, turnaj v malé kopané, vítání léta, setkání seniorů, lampionový průvod, mikulášská zábava a mnoho dalších.
Největším problémem, je právě získávání peněz na realizaci pořádaných akcí. Naše obec se nachází v pásmu 12 km od Jaderné elektrárny Temelín, která okolním obcím přispívá na společenské vyţití pro jejich obyvatele všech věkových kategorií. Fina nce získané od Jaderné elektrárny Temelín obec rozdělí mezi pořadatele. Akce ve spolupráci s obcí Číčenice pořádají místní
sdruţení Číčenický klub, o.s. , Myslivecké sdruţení Stráţka, TJ ŢS BLATA Číčenice a pořadatelé z obecního hostince a hotelu U Polívků. Mají k dispozici všechny obecní prostory, jak zasedací místnost na OÚ, obecní hostinec, prostory v MŠ, sportovní kabiny,
hřiště. Dále je jim poskytnut obecní rozhlas, tisknou se jim bezúplatně plakáty a zároveň se jim rozváţí do všech vývěsek. Ze
strany obce mají plnou podporu, ve všem je jim vyhověno. Díky všem pořadatelům a projektu „ORANŢOVÝ ROK“ je společenský
ţivot v obci na vysoké úrovni.
Jménem svým i celého zastupitelstva obce, bych chtěla poděkovat a popřát pořadatelům, sponzorům a všem lidem, kteří se
podíleli a i nadále budou podílet na průběhu zajištění jednotlivých akcí, hodně sil, a aby neztratili nápady, elán a chuť.

Připravujeme „Oranţový rok“ 2011
26.12.2011

v hotelu „U Polívků“ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

31.12.2011
31.12.2011

v hotelu „U Polívků“ SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
v obecní hospodě SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Lampionový průvod
Dne 19. listopadu pořádal Číčenický klub, o. s. tradiční lampionový průvod. Letošní akce začala v Hotelu U Polívků, kde jak
malé děti, tak i slečny a mladí muţi dostali kornout plný popcornu a společně sledovali příběhy Šmoulů, tučňáků
z Madagaskaru a dráčka Soptíka. Ke konci promítání dostali
všichni ještě párek v rohlíku, aby měli dostatek sil na večerní
procházku s lampiony. Procházku jsme ukončili tentokrát u
mateřské školky, odtud se pak děti se svými lampiony rozešly
domů.
Ivona Pečená
Vánoční dílna
Členky Číčenického klubu, o.s. uspořádaly 26. 11. 2011
v hotelu U Polívků „Předvánoční dílnu“.
Pro všechny zájemce byl připraven materiál k vytvoření vánočních dekorací – větvičky chvojí, túje, buxusu, a mahonu.
Usušená na plátky jablíčka, mandarinky a pomeranče. Velký
výběr krásně barevných mašlí, svíček, hvězdiček a různých
vánočních dekorací.
Hned na začátku se kaţdý rozmyslel, co bude vyrábět, jestli

Číčenický hlasatel

věnec, nebo svícen. Nejvíce bylo vyrobeno vánočních svícnů.
Děti a maminky si vybraly mističky, na které se jim tavnou
pistolí přilepil florex (aranţovací hmota), vybraly si barvu svíčky, mašle a ozdobných dekorací a začaly s výrobou.
Účast byla taková, ţe připravené větvičky nestačily, členky
klubu musely pro velký zájem ještě 2x dojít pro větvičky thůjí,
aby bylo moţné dokončit dekorace. Sešlo se hodně šikovných
maminek a hlavně jejich ratolestí, chlapců i děvčat. Rádi
jsme pomohli tomu, kdo si nevěděl rady. Přesvědčili jsme se,
ţe takových dílen by se mělo pořádat více po celý rok. Šikovných lidí je v naší obci dost, tak proč své zkušenosti nepředat
dál, kdyţ je tu takový zájem.
Cardová Jiřina
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Z historie obce 1
Z historie Sokola v Číčenicích.
Rád bych tímto článek navázat na velmi zajímavou
osobní vzpomínku paní Marie Trochové o historii Sokola
v Číčenicích, uveřejněnou v minulém čísle Hlasatele.
Jak paní Trochová vzpomíná, býval v Číčenicích pestrý
kulturní a sportovní život. Zprávy o něm můžeme najít
jak v pečlivě vedené místní kronice, tak i na stránkách
tehdejšího krajského tisku. Některé zprávy o činnosti
Sokola posílali přispěvatelé i do redakce Vodňanských
novin, vydávaných v letech 1933-1942. Je to zajímavá
kronika sledu událostí v Číčeních, kdy místní Sokol hrál
významnou úlohu v obci, a to jak po stránce sportovní,
ale i kulturní a osvětové.
1934:
25.2.: slavnostní společné cvičení Sokola Číčenice– 7
dorostenců a 10 dorostenek a ţen.
10.6.:veřejné cvičení – 12 místních ţáků, 34 ţákyň
z Číčenic i Vodňan, 14 dorostenek a 6 dorostenců. Po
cvičení byl hrán zápas ve volejbale Vodňany – Číčenice.
1935:
10.3.: Sokol pořádal ţákovskou a dorosteneckou besídku
spojenou s oslavou 85. narozenin presidenta T. G.
Masaryka. Promluvil náčelní Sokola L.Kovařík. V kulturním
programu vystoupily místní děti.
7.4.: sehrál dramatický odbor Sokola hru ,,Ferda šéfem“.
Hráli: Hájek, Vaněk K., Konvička J., Profant V., Novotný V.,
Slepička J., Krejsová M., Novotná A.
Květen: 40 muţů a 12 ţen se zúčastnilo Okrskového sletu
v Prachaticích.
2.6.: se konal v Číčenicích Sokolský den. Stav Sokola v roce
1935: 40 muţů a 13 ţen. Odstěhoval se Václav Profant –
místonáčelník, matrikář a kronikář. Tři členové Sokola
odešli na vojnu. Slepička sloţil ţupní cvičitelskou zkoušku.

1.5.: dramatický odbor Sokola sehrál hru ,,Mumraj na
Vejrovně“, reţie Konvička.
30.5.: účast na Ţupních závodech v obecném tělocviku.
6.6.: veřejné cvičení Sokola v Číčenicích na zahradě
starosty Scháněla. Kulturní a hudební program.
28.10.: konán dílčí rozestavný běh (štafeta) za účasti 60
členů Sokola.
1938:
6.1.: Sokol pořádal ,,Čaj“ při reprodukované hudbě.
Od 3. do 7.1. byla konána ideová škola, kterou
navštěvovalo 5 ţen z Číčenic. Nový člen Sokola – Kašpar,
traťmistr ČSD.
9.1.: Valná hromada tělocvičné jednoty Sokol. Slib vykonaly
nové členka – Anna Burdová, Alţběta Fürstlová, Jarmila
Klicmanová a Anna Koblencová.
Výbor Sokola. Jan Jordán – starosta. Václav Novotný –
místostarosta. František Klicman – náčelník a vedoucí
brannosti.. Marie Petrţílková – náčelnice. Jan Konvička –
vzdělavatel. Vojtěch Krejsa – jednatel. Václav Šanda –
pokladník. Václav Novotný: matrikář. Leopold Kovařík –
kronikář. Vojtěch Kuberna – hospodář. František Klicman –
zpravodaj. Miloš Reiniš – zdravotník. Členové výboru: Josef
Dolejší, Jan Hraba, František Burda, Bedřich John, Ludvík
Simon, Anna Koblencová, Gréta Reinišová. Revizoři účtů –
Ludvík Fürster, Josef Procházka a tři členové smírčího
soudu.
26.2.: Sokol pořádal masopustní zábavu.
6.3.: za spolupráce členů Sokola konána akademie k uctění
památky zemřelého presidenta T. G. Masaryka, jejíţ
součástí bylo i zapálení slavnostní Vatry.
Duben: o velikonocích – dramatický odbor Sokola připravil
divadelní hru.

28.10.: dramatický odbor Sokola sehrál hru ,,Tulák Mirko“,
od M. Veselého. Reţisér Konvička.

1.5.: uspořádal Sportovní klub v Číčenicích taneční zábavu
v hotelu Kafka, hrál Jazz – orchestr Edy Bízka.

31.12.: schůze Sokola s kulturním programem aţ do
půlnoci.

26.5.: cvičení Sokola na v průběhu oslav výročí republiky, to
za účasti Sokolů z Číčenic, Vodňan, Protivíma, Libějovic,
Pohorovic a Netolic. Cvičilo 39 muţů, 40 dorostenců, 73
ţáků, 38 ţen, 53 dorostenek, 52 ţákyň. Cvičení Sokola se
konalo na zahradě starosty Číčenic Václava Scháněla.
Slavnostním řečníkem byl učitel Antonín Pazdera z Vodňan.

1936:
5.1.: valná hromada s hodnocením činnosti za rok 1935.
Volby výboru: Jordán, Novotný, Krejsová, Konvička, Krejsa,
Šanda, Klicman, Kuberna, Slepička, Novotný.
Březen: účast čtyř dorostenců - členů Sokola na Ţupním
závodu dorostu v Českých Budějovicích. Pořádána
tělocvičná besídka.
18.4.: účast na branném srazu Jednoty Sokol – z Číčenic
17 muţů, 17 dorostenců, 15 ţáků, 11 ţen, 7 dorostenek a
18 ţaček.

Číčenický hlasatel

V květnu se Sokolové z Číčenic zúčastnili Okrskové cvičení
v Lhenicích (6 muţů, 6 dorostenců. 3 ţáci, 8 ţen, 9
dorostenek a 6 ţákyň).
V červnu se Sokol Číčenice zúčastnil veřejných cvičeních
v Týně nad Vltavou, Prachaticích, Protivíně a Všesokolského
sletu v Praze (1 ţák, 10 muţů, 6 dorostenců, 7 ţen, 8
dorostenek).
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11.7.: schůze výboru – 9 členů a dva hosté.

24.3.: sehrána hra ,,Poslední muţ“, reţisér Konvička.

V prosinci cvičilo 7 muţů, 4 dorostenci, 20 ţáků, 7 ţen, 7
dorostenek, 18 ţákyň.

Duben: konala se tělocvičná akademie.

4.12.: valný sjezd Sokola v Českých Budějovicích, Tichý a
Koblencová zástupci Číčenic
1939:
leden: cvičilo 19 muţů, 7 dorostenců, 24 ţáků, 8 ţen, 7
dorostenek, 18 ţákyň. Přistoupilo 6 muţů a 1 ţena. Vedoucí
odborů: muţe vede Klicman, dorostence Tichý, ţeny
Petrţílková, dorostenky Krejsová, ţákyně Koblencová.
8.1.: konána valná hromada Sokola: starosta Sokola
Jordán. Nový členové výboru: Dolejší, John Bedřich, Kašpar
Jaroslav, Profant V. starší, Tichý. Kronikář - Kašpar. Vedoucí
brannosti – Burda. Hospodář – Tichý.

2.5.: divadelní odbor Sokola sehrál hru ,,Dvojník pana
Dibelky“ů, fraška od J.Cimlera.
19.5.: Sokol pořádal Tělocvičnou akademii.
6.-7.7.: divadelní Odbor Sokola sehrál hru se zpěvy ..Kačka
veselá tulačka“. S divadelními ochotníky z Číčenic účinkoval
František Hájek, přednosta poštovního úřadu v Číčenicích.
Hru reţíroval František Klicman. Hudba pod vedením pana
Profanta z Číčenic.
24.10.: divadelní odbor Sokola Číčenice sehrál ve Dřítni,
v hostinci pana Sedláka, mysliveckou taškařici ,,Prach a
broky“ od autora V.Bárty.
Připravil: Jiří Louţenský.

11.6.: schůze výboru Sokola – 12 členů.
27.8.: otevření nového hřiště s programem, kde vystoupili
místní i vodňanští ţáci, místní hasičský sbor, Sokol a
Sportovní klub Číčenice. Program: lehká atletika, odbíjená a
kopaná.
1940:
10.2.: konána II. výborová schůze, kde byla uctěna
památka J. Španwirta, nejstaršího člena Sokola, který
zemřel ve věku 64 let v Českých Budějovicích (5.2.1940).
Nový členové: Václav Doleţal, traťmistr a jeho manţelka.
Výbor pracoval ve sloţení: místostarosta Sokola Novotný,
vzdělavatel Konvička, náčelník J. Slepička, místonáčelník
Tichý.
6.3. – konala se schůze výboru Sokola, počet členů 41
muţů a 14 ţen. Nový členové: Václav Kopenec, Milan
Böhm.

Výzva o pomoc.
Obracím se tímto na obyvatele Číčenic, Strpí a Újezdce.
Připravuji podklady k napsání a vydání publikaci o
historii těchto vsí. K tomu hledán jakékoliv listinné a
fotografické podklady a dokumenty. Také uvítám vaše
vzpomínky a náměty. Pokud máte zájem se jakýmkoliv
způsobem zapojit do přípravy textu knihy, nebo můžete
poskytnout k okopírování dobové fotografie, či
dokumenty, tak se mi zanechte zprávu a kontakt na
obecním úřadě, nebo mi napište na adresu:
Jiří Louženský
Dobrovodská 60,
370 06 České Budějovice
(mail: cestoklub@volny.cz).
Velice všem děkuji za zájem a pomoc.

VÁNOCE – TRADICE A ZVYKLOSTI
ŠTĚDRÝ DEN (24. prosince) byl vţdy dnem postním. Maminky utěšovaly děti, ţe dodrţí-li půst, uvidí zlaté prasátko. Jakmile večer vyšla první hvězda, končil adventní půst a rodina zasedla k slavnostní večeři.
RYBA se jedla jen někdy, protoţe platila za postní jídlo. Stolovníci večeřeli kubu, hubník, čočkovou nebo hrachovou polévku, pukan ce
s mákem, nechyběly různé sladkosti, ovoce, ani chléb.
PRVNÍ BETLÉM byl postaven ve střední Evropě – právě v Praze roku 1562.
VÁNOČNÍ STROMEK se v českých zemích poprvé objevuje počátkem 19. století, zejména v zámoţných rodinách, kde se ozdobený
zavěšoval nad štědrovečerním stolem. Brzy ráno se lidé myli pro zdraví v potoce či u studny. Po večeři rozkrajovali jablíčka, byl-li jádřinec ve tvaru hvězdičky, znamenalo to štěstí a zdraví, naopak kříţ věštil nemoc. Budoucnost se věštila z tvarů olova litého do vody. Po
vodě se pouštěly skořápky ořechů s malými svíčkami, pokud připluly k sobě, mohla se do roka slavit svatba.
BOŢÍ HOD VÁNOČNÍ (25. prosince) byl dnem rozjímání a jakákoliv práce byla nepatřičná.
SVATÝ ŠTĚPÁN – patron koní, se oslavoval následující den. Koňům se podával svěcený oves nebo jiné obilí. Také se jim pouštělo ţilou, aby byli zdraví. Tento den pokračovalo vánoční koledování, které obvykle trvalo aţ do svátků Tři králů. Posledním dnem v roce
SILVESTREM byl vzdáván v kostele lidmi dík za vše dobré, co proţili v končicím roce. Někde se slavil konec roku vesele a rozpustile.
Ale vţdy byl tento den a s ním cely rok završen přípitkem s přáním lásky, zdraví a štěstí.

Číčenický hlasatel
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Z obce
Kolaudace RD manţelů Vaňkových
Tento článek jsme se rozhodli publikovat jen z toho důvodu, abychom místním občanům vysvětlili situaci ohledně příjezdové
cesty k našemu domu a tím zamezili zbytečným pomluvám a dohadům, které se nesou obcí jiţ několik měsíců.
V neposlední řadě chceme vyjádřit své díky zastupitelům obce, kteří nám byli velmi nápomocni k tomu, ţe jsme v listopadu
konečně po všech peripetiích náš dům konečně zkolaudovali.
Kdyţ se vrátíme na začátek našeho problému, dostaneme se k roku 2006, kdy jsme od obce odkoupili pozemek k budoucí
výstavbě. Uţ při vyčištění pozemku se ozvaly první ohlasy na to, jak hezký jsme to vlastně koupili pozemek (do té doby to byl a
zarostlá dţungle) a ţe byl nějaký levný. Tento kus půdy tu leţel ladem 20 let a buďme upřímní, vzhledem ke svému neutěšenému stavu nikoho ani ve snu nenapadlo si ho koupit, byť měl tuto moţnost kaţdý z Vás. Další věcí je věcné břemeno v podobě
vysokého napětí. Ale hlavně, na pozemku nebyly ţádné sítě – voda, elektrika, odpady – to vše stálo dost peněz a práce.
Nikdy by nás ovšem nenapadlo, ţe tím největší problémem bude příjezdová cesta. Bývalé zastupitelstvo obce nám nepovolilo
sjezd na ostatní komunikaci před naším pozemkem a celou věc si převzal Odbor dopravy ve Vodňanech. Jejich podmínka byla
nekompromisní – buď bude cesta, nebo nebude stavební povolení.
A začala rok a půlletá mašinérie běhání po úřadech, coţ stojí nemalé peníze, fůru času a k tomu musíte mít nervy ze ţeleza.
Nicméně ve výsledku byl na světě kompletní projekt na příjezdovou komunikaci na základě, kterého nám Odbor dopravy
ve Vodňanech kývl na stavební povolení, ovšem s následující podmínkou: „Budoucí novostavbu RD na pozemku v k.ú. Číčenice
je moţné kolaudovat nejdříve při kolaudaci poţadované místní obsluţné komunikace nacházející se na pozemku č. 4004
v k.ú. Číčenice.“
Důleţitý krok za námi – konečně jsme mohli stavět. Ale jelikoţ jsme jen obyčejní lidé, navíc s malými dětmi, nedostávalo se
nám dost peněz. Proto jsme tuto situaci řešili hypotékou. Ten kdo má hypotéku tak ví, ţe zde jsou jasně dána pravidla a ta
prostě musíte dodrţet. Takţe baráček se blíţil do finiše a s ním i problém s výše uvedenou podmínkou od Odboru dopravy.
Kvůli bance jsme potřebovali zkolaudovat, ale nebyla cesta, nebyla kolaudace. A začalo to, co uţ zde jednou bylo – běhání
po úřadech. Námi pracně zajištěný projekt na komunikaci, spolu s povolením vybudovat tuto cestu, leţel dva roky bez povšimnutí na úřadě a přes příslib obce, ţe kdyţ bude projekt, ona zajistí úpravu cesty, se nic nedělo. Na vlastní náklady jsme sehnali
i obrubníky, ale těţko můţete budovat něco na něčem, co není Vaše, ale hlavně proč, kdyţ všechny ostatní příjezdové cesty
ve vsi vţdy zafinancovala obec. Proč to všude okolo šlo, jen u nás ne? Zdaleka nejsme jediná novostavba v Číčenicích, ale nevíme o nikom jiném, kdo by se potýkal se stejným problémem. Moţná je tohle odraz na ohlasy, ţe jsme koupili krásný a levný
pozemek. Kdyţ si dá člověk dvě a dvě dohromady, vţdy mu z toho vyjde, ţe nám to prostě někdo hodně nepřál.
Ale vraťme se k našemu problému. Nastoupilo nám nové zastupitelstvo a zkusili jsme to znovu. A světe div se, ono to šlo. Obec
nám vyšla vstříc, zúčastnila se všech jednání na úřadech a konečně jsme se byli schopni s Odborem dopravy domluvit a začali
jednat. Bylo jasně stanoveno vybudovat bezpečný asfaltový sjezd z komunikace, která vede k nádraţí, na komunikaci (pěšinu)
k hřišti podle projektu, která bude osazena značkami.
Sehnali jsme značky, usadili je, obec zajistila techniku, makadam a asfalt a společnými silami splnili podmínku úřadu. A jeli koţ
máme zkolaudováno, tak jsme tu podmínku splnili na jedničku.
Tahle cesta ke kolaudaci byla velmi trnitá. Ještě jednou díky obci za její přístup a těm, co nám i nyní závidí náš pozemek, p řípadně to, co na něm stojí, vězte, ţe jsme zadluţeni na celý ţivot a to není nic záviděníhodného.
Manželé Vaňkovi

Proč neplatí vždy „pes - přítel člověka“
V naší obci se v minulosti problémy v souvislosti s chovem psů vyskytovaly jen zřídka, většinou nebyly váţnějšího rázu. Byli bychom velmi rádi, kdyby tomu bylo stejně i nadále. Více stíţností, máme od občanů a členů Mysliveckého sdruţení Stráţka
na útoky psů v Újezdci- Červené chalupy. V tomto případě, to bylo řešeno Policií ČR a formou přestupkového řízení na MěÚ
ve Vodňanech. V poslední době zaznamenáváme znovu stíţnosti obyvatel na špatně zabezpečené psy. Někteří majitelé si patrně neuvědomují, ţe zásadou kaţdého slušného člověka je respektovat pravidla občanského souţití toho společenství, ve kterém chce ţít. Pes, který nemá ani základní výcvik k poslušnosti, se nemůţe v katastru obce pohybovat volně, to znamená
bez vodítka. Další samozřejmostí je takové oplocení či výběh na vlastním pozemku, které pes nemůţe překonat. V kaţdém
případě následky potom nese majitel. V uplynulých týdnech jsme zaznamenali například stíţnosti občanů na volně pobíhajícího
labradora v Číčenicích. S majiteli je tento problém stále řešen, ale není moţná ţádná domluva. Na pobíhajícího se psa neupozorňují jenom obyvatelé z Číčenic, ale tento problém je řešen i hlášením na čísle 158 a je řešen Policií ČR. Tento problém nelze
podceňovat. Proto, ţádáme majitele psů, aby se jejich psi volně pohybovali pouze na pozemcích dle platné Obecně závazné
vyhlášky obce Číčenice č.5/2007 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.
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Sport
Fotbalový podzim v Číčenicích skončil společenskou zábavou Fotbalisté TJ Blata Číčenice se spolu se svými příznivci rozloučil i
s podzimní sezonou v Hotelu u Polívků na společné zábavě. Večer se nesl v rytmu skladeb, které ze všech hudebních ţánrů a
období vybíral DJ Olin.
Nutno říct, ţe se u plnění různých přání o písničky zapotil stejně jako fotbalisté při svých utkáních. Poslední tóny dozněly aţ
dlouho po půlnoci. Večer se konal v rámci „ORANŢOVÉHO ROKU“ a byl sponzorován Jadernou elektrárnou Temelín.
Zatímco ze společenského večera odcházeli všichni jeho hosté spokojení, pohled na tabulku po podzimní části ţádný velký
důvod ke spokojenosti nepřináší. Našim fotbalistům se na podzim výsledkově nedařilo a se ziskem čtyř bodů spolu s Nišovicemi tabulku 4. třídy na devátém místě uzavírají. Za zmínku tak stojí jen vysoké domácí vítězství nad silnými Radošovicemi.
Na jaře bude tým potřebovat nejenom zlepšit výkony ve druhých poločasech a přivést také nějaké body ze hřišť soupeřů, ale
také vyvarovat se problémů, které naše fotbalisty zbytečně oslabovaly. Hned v prvním jarním kole je doma čeká prestiţní souboj s béčkem Vodňan, které je na druhém místě za vedoucí rezervou Volyně.
Fotbalisté také vyuţívají této příleţitosti a děkují všem svým sponzorům a fanouškům za podporu v roce 2011 a těší se na setkání při utkáních v novém roce.
Ondřej Zlámal

Myslivecké sdružení Strážka
S blíţícím se závěrem roku 2011 a obdobím svátků vánočních končí i myslivecký rok myslivců sdruţení Stráţka Číčenice. Příroda se zahalila
do zimního závoje a i volně ţijící zvěř v přírodě se připravila na období vegetačního klidu, na období zimního strádání chladem a obtíţným
sháněním potravy. Zejména srnčí zvěř se spojila do početnějších tlup v prostorách výskytu potravy a ostatní drobná zvěř se uchýlila do
prostor s krytem, zpravidla v blízkosti krmících zařízení.
Pro myslivce sdruţení je období závěru roku nejenom období, kdy vrcholí lovecká sezona, kdy končí vyhláškou stanovená doba lovu u většiny
lovné zvěře, ale současně nastává pro myslivce období zvýšené péče o zvěř pravidelným zimním přikrmováním, zachováváním potřebného a
nerušeného klidu pro zvěř ve volné přírodě.
Závěr roku je i obdobím bilancováním a hodnocení výsledků práce mysliveckého sdruţení za rok 2011, plánováním práce a ostatních činností na rok další.
I bez úplné kvantifikace výkonů a činností myslivců mysliveckého sdruţení Stráţka Číčenice v roce 2011, je moţno tento rok povaţovat za
úspěšný.
Za realizaci a splnění akcí v oblasti kulturně společenské, v oblasti pomoci a ochraně přírody, myslivecké sdruţení Stráţka tímto děkuje obci
Číčenice za spolupráci, vstřícnost a pomoc při přípravě a plnění těchto plánovaných akcí, bez pomoci obce by uskutečněné akce nemohly být
realizovány.
Úzká spolupráce s obcí je přání myslivců mysliveckého sdruţení i v příštím roce 2012.
V Číčenicích dne 12.12.2011
Za MS Strážka číčenice
hospodář MS Václav Petržílka
předseda MS Ladislav Kašpar
Číčenický hlasatel
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Pro volné chvíle
Ze starých kalendářů
Jsou-li Boží hody jasné, bude víno krásné.
Na svatého Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu
Leden studený, duben zelený.
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.

Jak zatočit s nachlazením?
V čase mlhavých rán a večerů, prvních mrazíků a lehkých depresí z blížících se nejhezčích svátků roku. Zapomněli jste si
šálu a pevné boty a mrazí Vás už od rána? Vždyť jste na jaře sbírali bezový květ na čaj a ocet (ten na horečnaté stavy – vata
smočená do dlaní či navlhčené ponožky), pampeliškový med se Vám povedl a na sobotní procházce jste si jistě všimli té
spousty dosud zeleného malinového a ostružinového listí, sem tam i jahodníku, hrdě vztyčeného květu řebříčku a čerstvých
vršků kopřiv. To vše Vám příroda ještě nabízí, smotejte do novin na 2 dny, pak usušte anebo užijte hned. Kromě hrnku voňavého čaje, umyvadlo s horkou vodou a solí na nožky, popř. cibulačku, česnečku, bramboračku a do postele s detektivkou.
Ráno jste buď fit, pak to bylo jen nachlazení, nebo na Vás někdo prskl, pak je to na 30,- Kč nebo už víc? Do čaje stačí i slupky z jablíčka a lžička strouhaného oddenku zázvoru. Zahřeje stejně jako grog, který nevylučuji. Zbytek zázvoru (až Vám bude
líp), v zájmu svého duševního zdraví, použijte do zázvorek (starodávné vánoční sušenky). Recept je v každé starší kuchařce a
jejich předností je, že se musí péct s předstihem, schovat do krabice a zapomenout až do Štědrého dne. Vědomí, že již máte
vlastně upečeno, Vám dá pocit dobře vykonané práce a ještě ušetříte až 450,- Kč/kg za koupi vánočního pečiva.
Jak se správně postarat o ptáky v zimě.
V zimních měsících je potřeba pomáhat ptactvu- vyrobit krmítko, umístit ho na bezpečné místo a dát do něj vhodnou potravu. Odměnou nám pak může být dobrý pocit, a když máme štěstí, tak třeba zahlédneme nějakého zajímavého ptáčka. Při
výrobě krmítka je důležitá dostatečně velká stříška, která chrání před vlhkem a sněhem. Tzv. tukové krmítko zhotovíme
z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou
směsí a necháme vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi namočíme. Tuková směs se skládá z hovězího nebo skopového loje, drcených slunečnicových semen, máku, mletých ořechů a strouhanky. Vše smícháme s rozpuštěným (nikoli přepáleným) lojem a do směsi máčíme jehličnaté větvičky nebo šišky, případně směs vyléváme do kelímků nebo květináčů, v jejichž
dně provlečeme drát s dřívkem a podobně jako zvoneček zavěsíme. Tuková krmítka vyvěšujeme na místa, na která nesvítí
slunce, aby se tuk nerozpouštěl a nežlukl. Krmítka umístíme na klidném a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí a
alespoň 2 metry od nejbližších stromů a keřů. Na stromě je dobré krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev.
Předejdeme tak napadení ptáků kočkou nebo kunou. Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné
vločky, strouhanou housku (ne slanou), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj. Použít
můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), vhodná jsou drcená jádra vlašských a
lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat
různé plody a bobule- jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků apod. Potravu dáváme do krmítka v takovém množství, aby neplesnivěla a nehnila a nezapomínáme na úklid krmítka. S krmením můžeme začít
již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března. Potrava by měla být kvalitní a nezkažená. Ptáky nekrmíme
čerstvým pečivem, těstovinami, slanými, kořeněnými, kynutými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem. Čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete, tím více druhů vás bude navštěvovat a takové správně zhotovené krmítko se štěbetajícími ptáky je
vhodným doplňkem zimní zahrady.

Váţení čtenáři.
Chcete přispět k obsahové pestrosti Číčenického Hlasatele?
Staňte se jeho pravidelným dopisovatelem!
Těšíme se na Vaše příspěvky.
E-mailová adresa: oucicenice@centrum.cz je tu pro Vás.
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Pod pokličkou
Něco slaného...
Sýrové pečivo s nivou
Na těsto: 70 g Nivy nebo rokfóru, 50 g másla nebo margarinu, 50 ml smetany, 1 lžíce brandy, 100 g polohrubé mouky, 1 špetka soli, 1 špetka pepře
Na potření: 3 lžíce mléka nebo 1 žloutek
Sýr rozmačkáme vidličkou a s ostatními přísadami zpracujeme na hladké těsto. Přikryté necháme 30 minut
v chlad-ničce odpočinout. Pak tence vyválíme. Sklenkou vykrajujeme placičky o průměru 4 cm, položíme je
na tukem potřený plech a potřeme mlékem nebo žloutkem. Pečeme v troubě při 180°C asi 10 minut.
Obzvláště chutné jsou, když je před pečením posypeme paprikou, pepřem, strouhaným sýrem nebo kmínem.
Taštičky z lístkového těsta plněné ovčím sýrem
600 g mraženého lístkového těsta, 3 svazky petrželky, 300 g ovčího sýra, 1 - 2 lžíce smetany, sůl, bílýpepř,
1 vejce, 1 lžíce vody, mouka na posypání pracovní plochy, eventuálně papír na pečení
Lístkové těsto necháme rozmrazit. Mezitím omyjeme, osušíme a najemno nasekáme petrželku bez stonků. Ovčí sýr rozmačkáme vidličkou na jemné
kousky. Petrželku, ovčí sýr a smetanu důkladně promícháme a ochutíme solí a pepřem, aby směs byla pikantní. Lístkové těsto rozválíme a rozkrájíme
na čtverce. Oddělíme žloutek od bílku a bílkem potřeme okraje čtverců, aby se taštičky při pečení neotvíraly. Na polovinu čtverců rovnoměrně rozdělíme
sýrovou náplň, druhou polovinu těsta přiklopíme a okraje pevně přitiskneme k sobě. Uvnitř taštiček by neměl být vzduch. Plech na pečení vypláchneme
studenou vodou nebo vyložíme papírem na pečení. Taštičky dáme na plech a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme dokud těsto nezezlátne.
Šunkové rohlíčky
320 g polohrubé mouky, 160 g tuhého másla, špetka soli, 4 lžíce kyselé smetany, vejce na potření, šunka, 1 žloutek
Z mouky, másla, soli a smetany uhněteme těsto. Dáme je na 1 hodinu do chladničky. Pak těsto rozválíme na 1/2 cm tlustě, nakrájíme čtverečky, na ty
dáme sekanou šunku promíchanou se žloutkem, zavineme a utvoříme rohlíčky. Položíme na máslem pomaštěný plech a dáme do zlatova upéci.
Rohlíčky ještě můžeme před pečením sypat strouhaným parmezánem.
Cibulový koláč
(dortová forma o Æ 26 cm)
Těsto: 250 g mouky, 4 lžíce ledové vody, 1 větší špetka soli, 125 g másla nebo margarínu,
Náplň: 700 g cibule, 100 g prorostlé slaniny, 30 g másla nebo margarinu, 150 g strouhaného ementálu, 1/4 l kysané smetany, 2 vejce, sůl, bílý pepř,
mouka na vyválení
Vypracujeme hladké těsto, které necháme 30 minut odpočinout v chladnu. Cibuli oloupeme a nakrájíme na tenké kroužky. Slaninu nakrájíme
na kostičky. Přidáme kroužky cibule, opékáme 5 minut. V míse umícháme strouhaný sýr se smetanou a s vejci. ochutíme solí a pepřem. Přidáme cibulovou hmotu. Těsto vyválíme a vyložíme jím formu. Naplníme nádivkou. Postavíme do předem vyhřáté trouby a pečeme 45 minut při 200°C. Na předehřátém podnosu krájíme na 12 ks.
Slané kobližky
250 g vařených prolisovaných brambor, 100 g hrubé mouky, 1 žloutek, 1 lžíce rozpuštěného tuku, kvásek z 10 g droždí, 1 kostky cukru, několika lžic
mléka
Na smažení: 200 g tuku
Nádivka: 2 vejce, 100 g salámu, strouhaná houska
Z brambor, mouky a soli, rozpuštěného tuku a kvásku vypracujeme tužší těsto. Hned je rozválíme, utvoříme bochánky a plníme je směsí sekaného
salámu, strouhanky a vajec. Smažíme je na stoprocentním tuku po obou stranách a podáváme se zeleninou.

ZÁVĚREM
A nyní uţ čtete závěrečné řádky posledního čísla tohoto roku. Těchto řádků vyuţiji tedy
k tomu, abych poděkovala všem za jejich spolupráci při tvorbě ČÍČENICKÉHO
HLASATELE a popřála Vám příjemné proţití svátků vánočních v kruhu těch, které máte
rádi a do roku 2012 potom hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a pochopení
v příštím roce se budeme těšit na Vaše příspěvky, náměty, ale i připomínky .

Číčenický hlasatel
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