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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
blíží se dětem prázdniny, čeká nás všechny přicházející léto.
V průběhu měsíce června ohlásil ukončení spolupráce s obcí
pan Karel Lachout, kterému touto cestou chci poděkovat za vše,
co pro obec učinil. Abychom zajistili nové číslo včas pro Vás
občany, museli jsme rychle reagovat a oslovit paní Scherlingovou a pana Plachtu z firmy PTS. Oba se nyní budou podílet
společnými silami na přípravě dalších čísel „snad“ oblíbeného
„Číčenického hlasatele“.
Úvodem několik informací ze zastupitelstva:
● byl projednán a schválen příspěvek ve výši 15 Kč na obyvatele žijícího v Číčenicích do „Dobrovolného svazku obcí
Blanicko-otavského mikroregionu“, jehož je naše obec součástí (spolu s dalšími 23 obcemi na OÚ možno nahlédnout
do informačního průvodce)
● vodné na rok 2009 činí pro naší lokalitu 27,22 Kč/m3
● obec přechází z ekonomických důvodů k odběru elektrické
energie od firmy E-ON k firmě ČEZ
● probíhá prodej bytových jednotek v čp. 45 (dům stojící
naproti vlakovému nádraží)
● byla uzavřena „Dohoda o poskytnutí neinvestičního
příspěvku“ pro TJ Blata Číčenice ve výši 10 000 Kč
● obec požádala o členství v Jihočeském vodárenském svazu
(důvodem je možnost spolupráce na dokončení vodojemu
nad obcí Číčenice)
● byla schválena pravidla pro hospodaření se sociálním fondem pro obec Číčenice
● Vodovody a kanalizace Jihočeského kraje předložily plán
financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku
pro obec Číčenice na období 2009 až 2018
● na červnovém zastupitelstvu byl schválen obecní znak
a vlajka (podklady byly zaslány k projednání do výboru
poslanecké sněmovny)
● nájemce dolu Jaroslav s projektantem předložil „projekt
pro územní a stavební řízení dolu Jaroslav“
Nyní několik vět k záležitostem, které ovlivní následující půl rok v naší obci. Začátkem měsíce července se začne
s výstavbou čističky odpadních vod, jejíž poloha je situována
do prostoru za firmu Deutronic a na kterou získala obec finance
ve výši 25 710 337 Kč ze Státního zemědělského intervenčního
fondu. Dále bude probíhat rekonstrukce lesní cesty v lokalitě
„Na vrchu“(mezi Újezdcem a osadou Strpí), na kterou jsme
získali ze stejného fondu 2 922 257 Kč. Nemůžeme zapo-

Z turistického pochodu „Stezka Víta Fučíka“. Více si přečtěte na 3. a 4. stránce.
Foto J. Trs

menout na retenční nádrž Želivku, jejíž rekonstrukci ve výši
3 176 609 Kč budeme hradit z Operačního programu životního
prostředí. Všechny výše citované akce by měly být ukončeny
v tomto roce.
Možná že jste postřehli, že probíhá oprava kaple Nejsvětější
Trojice ve Strpí. Tato akce „spolkne“ 104 000 Kč, které jsme
získali od Ministerstva kultury. V průběhu druhého pololetí
ještě dojde k rekonstrukci pomníku padlých z I. světové války
mezi Strpí a Újezdci. Tento projekt finančně podpořila Nadace
ČEZ ve výši 110 000 Kč.
Rád bych pozval občany, kteří se nezúčastňují veřejného
zasedání zastupitelstva „na setkání se starostou“. Uskutečnilo by se dne 15. července 2009 od 17 hodin v hostinci
„U Polívků“.
Milan Holeček, starosta obce

GEOPLAN Prachatice
geodetické práce
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GEOPLAN Prachatice, s.r.o.
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SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU
na OÚ

v Číčenicích
Na jaře letošního roku Obec Číčenice využila výzvy k podání žádosti o dotace na zřízení pracoviště Czech POINT na
obecním úřadě. V současné době je již tato žádost v řízení
a předpokládaný termín zřízení je podzim letošního roku.
Co Czech POINT vlastně je
a jaký přínos pro občany má:
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích,
které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si občan z pracovišť Czech POINT může odnést ověřené výstupy z
➢ živnostenského rejstříku
➢ obchodního rejstříku
➢ katastru nemovitostí
➢ rejstříku trestů
Dále je zde možno získat, či vyřídit
➢ výpis z bodového hodnocení řidiče
➢ ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
➢ výpis z insolvenčního rejstříku
➢ přijetí podání podle živnostenského zákona
➢ podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Od poloviny roku 2009 bude možné převádění písemných
dokumentů do elektronické podoby a naopak. Občan zde
může získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu
k občanovi a také podání žádosti pro zahájení řízení správních
orgánů.
V blízké budoucnosti se připravuje další rozšíření. Například nabídne podání do matriky (narození, úmrtí, svatba, či
registrované partnerství. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí bude dále spuštěna registrace provozovatelů
autovrakovišť. A je počítáno s dalším rozšiřováním funkcí
Czech POINTu.

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿
Kentrat Juno Leon
Zíková Nikola
Smékal Filip
Veselá Zuzana
Fodor Matyáš
Všechny narozené přivítáme v červenci na „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“v Číčenicích.
Číčenický HLASATEL

Schváleny rozhodnutím zastupitelstva obce číslo
III/2009 ze dne 6. května 2009.
Obecní úřad Číčenice poskytuje občanům následující
služby:
Dovoz autem – MULTICAR:
cena stanovena na 13 Kč/km, mimo pracovní dobu
a o víkendech + odměna řidiči
Kopírování dokumentů A4:
jedna strana listu 2 Kč / obě strany 3 Kč
Kopírování dokumentů A3:
jedna strana listu 3 Kč / obě strany 5 Kč
Sekání trávy, pronájem pily, elektrických nůžek
a křovinořezu:
nájemné za den
záloha
křovinořez
250 Kč / 250 Kč
motorové nůžky
250 Kč / 250 Kč
pila
500 Kč / 500 Kč
bubnová sekačka
150 Kč / hod., s obsluhou
Obecní rozhlas:
poplatek za jedno vyhlášení 50 Kč
Ověřování listin a podpisů
Nově je poskytováno na Obecním úřadě pro občany
i kopírování barevných předloh A4 nebo A3

Obecní knihovna a internet:
červenec – otevřeno, srpen – zavřeno
K zapůjčení jsou nové knihy
ze strakonické knihovny.

DUBEN
Koblenc Tomáš ........ 81 let
Dušek Jan ................ 87 let
KVĚTEN
Vaňková Anna .........
Cimrhanzl Adolf .......
Hrabová Anna ..........
Hajná Marie ..............
Daniel Jan ................
Pecka Jan .................
Vítek Václav ..............

60 let
86 let
75 let
87 let
89 let
82 let
85 let

ČERVEN
Kolářová Anna .........
Šrámková Zdeňka ...
Janda Jan ................
Kolesová Marie ........

82 let
88 let
81 let
60 let
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Velmi ráda bych tímto
pozdravila všechny občany obce Číčenice a vyjádřila poděkování zástupcům
obce za možnost vyjádření ve vašem zpravodaji. Je
velmi hezké, že v poměrně
malé obci je velké množství
mladých lidí, kteří zakládají rodiny a jsou nedílnou součástí a budoucností obce.
Nemohu opomenout srdečné přání všeho krásného novým
občánkům. V dnešní přetechnizované době zároveň patří mé srdečné poděkování všem občanům, kteří využívají
služeb České pošty. Není samozřejmostí, že v obci zhruba
o sto číslech popisných, jsou k dispozici poštovní, bankovní a další zprostředkovatelské služby. Tak nějak to vypovídá o kulturní úrovni a statutu obce. V době internetu by
vlastně v obci tyto služby být ani nemusely. Pak tu jsou
ale starší občané, kteří dle mého názoru ocení možnost
volby mezi propastí dnešní doby a dřívější. Nevím, jestli
moje myšlenky budou pochopeny tak, jak to opravdu cítím,
nicméně minimálně to, co bych teď chtěla všem občanům
obce Číčenic vzkázat je přání zdraví a všeho krásného, co
život přináší. Snad jednou větou na závěr. „Nechť se všem
daří.“ Děkuji.
Stanislava Krejčová, vedoucí pošty Číčenice
Práce s dětmi v Oujezdci (Újezdci)
Všechno to začalo o loňských prázdninách v Oujezdci
na lavičce u kapličky. Setkaly se tam místní děti s novými obyvateli obce. Slovo dalo slovo, řešil se milionář – hra
v mobilním telefonu a setkání se začala opakovat. Čas
prázdnin rychle utekl a začala škola. Děti dostaly nabídku
pomoci s učební látkou i vypracováním domácích úkolů.
Dlužno říci, že část místních kluků tuto možnost využila
a tak se řešily především počty a geometrie. Později od
podzimu se začaly provádět společné akce, kterých se
účastnily jak místní děti, tak děti ze spřátelené obce Strpí.
Lze uvést: Výlov Munického rybníka u Hluboké, návštěvu
Elektrárny Temelín, Mikulášskou besídku v Číčenicích,
zpívání u vánočního stromku u OÚ v Číčenicích a dále pak
společné bruslení jak na kolečkových, tak klasických bruslích. A to jsme se již dostali do letošního roku. Tady akce

MDŽ v Oujezdci.
Číčenický HLASATEL
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Brigáda u dolu Jaroslav.
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pokračovaly, pomoc při učení také i když zájem o počty
nebyl až tak velký, pokud nehrozilo akutní nebezpečí zkoušení, nebo písemek. V únoru také proběhl dětský maškarní bál v Číčenicích, kde byli také místní zástupci, vlastně
zástupkyně. V tomto měsíci se dále uskutečnila úklidová
brigáda na dole Jaroslav, která se pak zopakovala v dubnu
a květnu. Mezitím v březnu se u nás slavilo MDŽ s dobrým
ohlasem a uklízelo se okolo cest z Oujezdce na všechny strany. V dubnu byla společná pomlázka jak zde, tak
na Strpí. Také se část dětí účastnila pochodu po stezce
Fučíka – Kudličky. Nutno říci, že při většině akcí se všichni
účastníci dobře baví, užije se i legrace a udělá se i kus
práce. Co dále? Pro podchycení aktivit dětí se jako řešení
jeví vybudování dětského sportovního hřiště. Je připraven
záměr, který byl konzultován jak s místními dětmi, tak předložen v pracovní podobě na obec. Dosud se jako zásadní
problém ukazuje volný vhodný pozemek. Vlastní provedení výstavby hřiště by si pak v minimální variantě vyžádalo
také minimální náklady, dokonce bez příspěvku obce. Před
námi jsou ale prázdniny, vysněný čas všech školáků. Bude
to čas odpočinku, ale také výletů a práce. Nevěříte? Přijďte
se do Oujezdce podívat.
Od našeho dopisovatele (JOu)
Obrazová dokumentace a snímky z akcí jsou uloženy také
na internetové adrese:
http://picasaweb.google.cz/oujezdec
Nová naučná stezka v Číčenicích
V sobotu 25. dubna 2009 jsme se zúčastnili turistického
pochodu „Po stezce Víta Kudličky“. Pořadatelem pochodu
byl Obecní úřad Číčenice vedený panem Milanem Holečkem. Organizace byla bezchybná, počasí nádherné. Protože členy našeho týmu čekaly ještě další akce, vyšli jsme
o hodinu dříve. Pan starosta si kvůli nám nejenom přivstal,
ale ještě nás s úsměvem vybavil na cestu. Kromě mapky
jsme dostali také poukázky na občerstvení, které bylo zajištěno na závěr pochodu. Trasa vedla příjemným a nenáročným terénem, takže jsme si v klidu vychutnávali krásy jarní
přírody. Veškeré informace, které se týkaly této stezky, byly
vyčerpávajícím způsobem uvedeny na informačních tabulích. Tak jsme se dověděli mnoho nového o fauně i flóře,
vyskytující se po celé trase. U samoty Klůs jsme si přečetli
povídání o Vítu Kudličkovi a posvačili v novém pohodlném
přístřešku, postaveném pro unavené turisty. Občerstveni
na duchu i na těle jsme vykročili za dalšími zážitky a za
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trasy cca 34 km, lístek na občerstvení a kávu v cíli cesty. Vyrazili jsme s první skupinou, sluníčko svítilo na cestu
a tempo bylo rozumné. Ihned se vytvořily skupinky, které
probrali kde co. Na jednom z vrcholů rozdal jeden z nejmenovaných účastníků (P. Beneš) čokoládová srdíčka, která
zadýchaným cyklistům přišla náramně k chuti. Plánovanou zastávku do okrasné zahrady v Tálíně přijaly přítomné
ženy s nadšením. Přivítal nás velmi příjemný pán a nám se
otevřely všem pusy dokořán. To co tato zahrada obnášela,
předčilo veškeré naše očekávání. Krásné bonsaje, nádherně aranžované jezírka, skleník s kvetoucími kaktusy, různá
zvířátka složená z kamenů (které majitel zahrady okoukal
na svých cestách po Jižní Americe od indiánů). Prostě celková velká jedna báseň pro zahrádkáře. Všichni byli upřímně nadšeni, jen já byl trochu zaražen z představy, co mne
všechno čeká doma na zahradě za změny. Další zastávka
byla u starého kamenného mostu s výkladem o ukládání
malých pokladů do dutin stromů. Ještě pár kopců, pár sjezdů a byli jsme v cíli. V Hospodě „U Čudly“ nás přivítala
hudba a vůně výborných grilovaných jídel počínaje kuřaty, pstruhy a samozřejmě zeleninovou oblohou. Pivo teklo
proudem, někdo si i zatančil, žena si dala výborný ovocný
pohár, a abych řekl pravdu, nikomu se domů z této nádherné akce nechtělo.
Rád bych touto cestou poděkoval sponzorům, ale hlavně
pořadateli obci Číčenice nejen za sebe, ale jistě i za všechny účastníky, za krásně strávenou sobotu a už se všichni
těšíme na shledání za rok.
Zdeněk Mauric

U kostela svatého Vojtěcha v Záblatíčku.

Foto J. Trs

malou chvíli nás již vítal svými čistými (novo)gotickými liniemi kostel svatého Vojtěcha v Záblatíčku. Přestože jsme šli
důvěrně známou krajinou, objevili jsme nová místa s krásnými výhledy do okolní krajiny. Za dolem Jaroslav nám do
konce cesty zbývalo už jen pár kilometrů. U vesnice Újezdec jsme ještě naposledy prohlédli panorama naší milé
Šumavy a již jsme sbíhali do Číčenic. Z hostince „U Čudly“
se už z dálky linula dráždivá vůně opékaných dobrot, na
uvítanou hrála příjemná hudba a pivo bylo jako křen! Co
víc jsme si mohli přát? Snad jen další podobně povedenou
akci, u které nebudeme chybět! Ještě jednou děkujeme
a těšíme se na další setkání v Číčenicích!
Za příznivce pěších procházek pěknou přírodou
PlachtaSovo přátel – J&M
Vydařený cyklovýlet „ORANŽOVÝ ROK V ČÍČENICÍCH ”
O této akci, kterou pořádala obec Číčenice, jsem se dozvěděl z plakátu u místní Jednoty při koupi svačiny a pro jistotu pořídil záznam na mobil pro svou ženu. Když jsem
přišel domů, žena mě vítala s plakátem v ruce staženým
z internetu a oba jsme se srdečně zasmáli. Vyrazili jsme
v sobotu z Vodňan kolem půl deváté směr Číčenice. Hned
na startu u obecního úřadu bylo pár známých a bezva
atmosféra. Každý účastník obdržel podrobnou mapku
Číčenický HLASATEL

Nádherné kaktusy v okrasné zahradě v Tálíně.
Foto M. Hrabová

4. stránka

červen 2009

STOPAMI DĚJIN

Uvítání Jeho Velièenstva v Èíèenicích
Jednou přijel na číčenické nádraží zvláštní vlak s císařem Františkem Josefem I. Na jeho uvítání se vypravila
i početná delegace vodňanských představitelů. Jak uvítání nakonec dopadlo, vypráví povídka z pera spisovatele
Františka Heritese, od jehož úmrtí letos uplynulo osmdesát let. K tomuto výročí vyšla také kniha „Vodňanské
paměti a vzpomínky Františka Heritese“ kterou editoval Jiří Louženský a případní zájemci si ji mohou zakoupit
v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech. Z knihy také pochází následující povídka Uvítání jeho veličenstva.
Na dráze Františka Josefa, pokud hlavním směrem svým ani oheň v plotně; kdež pak dnes, aby kdo vařil v kuchyni
mezi Vídní a Chebem po českém území vede, nelézají se, – Pánbůh leda sám. Ostatně to nebylo ještě vše, bylo dalejak známo, stanice daleko od měst, jichž jméno mají. Také ko hůře. Pan purkmistr měl nové boty, podle všech pravidel
Vodňany byly takto obdařeny a jezdily na dráhu tři čtvrti umění a věd vyleštěné, aby se řádně leskly. A považte nyní,
hodiny po zaprášené, bezestinné silnici. To ani nevadilo dobří lidé! – – Politujte, lidičky! – Dobrá polovice výborného
příliš. Zboží do města přiváželi formani, již také konečně leštidla, jejž k užitku člověčenstva ze syrobu a sazí vyráběl
chtějí být živi. Do světa se Vodňanští zrovna nehnali, zůstá- místní kupec – dobrá polovina toho patentem chráněného
vali rozumně raději doma, za pecí, když nikam nemusili; visku (aniž by na botech purkmistrových znáti bylo úbytek,
byla-li cesta nevyhnutelná, ku př. dámám do Budějovic což svědčí jenom o znamenitosti vlasteneckého tovaru!)
dvakrát za rok pro klobouky, omnibus už na nádraží ráno nalézala se na mřížkovaně prolamovaných pavučinových
dovezl a večer zase i se škatulí přivezl až před dům. A tak punčoškách a na hedvábných střevíčkách bílého andílpanovala úplná spokojenost všeho obyvatelstva Vodňan se ka. Purkmistr krčil jen rameny. Zúmyslně on, starý člověk,
stavem věci, nehledě ovšem na tak zvané rýpaly, jež má panence mladé nešlapal přece na nohy. Nemůže za to tedy
vládnoucí strana proti sobě všude. Jednou však se pře- pranic, že se umazala o jeho boty, jinak solidní v každém
ce jen pociťovala trpce vzdálenost místního nádraží své ohledu. Myje si zkrátka ruce docela. Ale co teď dělat? –
České království za příčinou velkých vojenských manévrů Tohle byla zlá otázka! – Do města zpátky pro jiné střevíčky
zde konaných, navštívil císař a král, a jako jiná města, také a punčošky se nemohlo – na to nebylo času, a také: kde
Vodňany vydobyly sobě milost, aby Jeho Veličenstvo ráčilo je hned vzít jen tak zhola! takové sváteční věci se nekupují
na stanici jejich zastaviti a přijati hold věrného obyvatelstva. dětem na tucty, jak povědomo. Na návrhy po odpomoci ze
Kde jaký kůň v kraji, byl jistě zapřažen toho dne, kde jaký všeho druhu brimborií (i politických) není v Čechách nikdy
žebřinový vůz, vyzdoben chvojí a červenobílými prapo- nouze; také zde nebylo; udělena na místě hned celá řada
rečky, uveden v pohyb. Kočárů jmenovitě se citelně nedo- rad a pokynů, kterak odstraniti, odčiniti, nebo aspoň zmírstávalo, aby z města na nádraží hodinu vzdálené odvézti niti nehodu. Křídou aby se pobarvily skvrny. Mnohem účinmohly purkmistra s městskou radou, starostou okresní- něji daly by se zabílit vápnem; použít by se mohlo k tomu
ho, úřednictvo veškeré státní a samosprávné honorace. účelu zednické štětky. Jiný byl toho náhledu, že by proO místo v kočáře bylo opravdu zle, i bylo skutkem lidumil- spěšněji bylo postupovati směrem obráceným, a ne-li také
né šlechetnosti, že měšťanosta, který v kočáře jel s panem punčošky, aspoň střevíčky docela očernit, třeba inkoussoudcem, přibral naproti, po koních, na úzké sedátko ještě tem – bude tak jistě lépe, nežli když vypadají jako straky.
slečinku v bílých šatečkách, která Jeho Veličenstvu měla Objevila se i krásná myšlenka zasypat celé nožky dívenčipodati kytici a odříkati několik slov, napsaných ve verších ny až po kolínka lučním kvítím, aby v nich jako ve vlnách
za přispění Múz – panem učitelem. I vyjeli, jeli a dojeli. se ztratily, což prý že by se mohlo vladaři vyložit, že tu,
Cestou se mnoho nemluvilo; soudce byl vůbec nemluva jako kdysi za onoho času Venuše z páry mořské, vystupua bolel ho ke všemu ještě žaludek, purkmistr měl plnou je symbol českého zemědělského kraje před ním z pěny
hlavu svého vítacího proslovu a přeříkával si jej v duchu, matky země... Ale mezi tím, co ovšem jednáno a o všem
šňupaje při tom pořád k posílení paměti; bílý andílek měl s pravou venkovskou důkladností uvažováno – ozval se
strach, jak to vše dnes vyvede a také on ani nedutal. Na poplašně signál – – dvorní vlak již projíždí nejbližší rychlínádraží slezli všichni tři z kočáru. Nejprve slečinka vysko- kovou stanicí! – „Seřadit! Seřadit!“ – velí okresní hejtman,
čila čiperně z kočáru. Matinka její už byla dávno na mís- tlustý, žoviální pán, sotva oddychuje. „Každý na své místo
tě, aby přítomna byla s náležitou pýchou slavné chvíli své se postavit. Tadyhle bude stát ona, sněženko!“ – Ještě to!
dcery. Sama přijela s jinými paními omnibusem, kde byly Ještě sněženkou ji pojmenoval jako na posměch! Matku
naloženy jako okurky, ovšem sladké, vyprosivši pro dceru bědující jako by svými slovy bodl přímo do srdce. Co si
svou místečko v kočáru purkmistrově, aby si nepomačkala Jeho Veličenstvo jen pomyslí ! – to ne v zoufalství. Co si
naškrobené šatečky. A teď – ubohá máti padala do mdlob... pomyslí o tom, jaké má poddané! Řekne jistě o ní svým
„Jak to vypadáš, dítě, prosím tě ! – – Co´s to, holka, vyvá- ministrům, to že si nemyslil, že je tak nepořádná, nedbalá
děla cestou, prosím tebe ?“ – – Dívka byla nevinná jako její máti ! A ona shoří hanbou – – propadne se do země...
roucho a nepochybně, hledě k jejímu věku jedenácti let, Nezbývalo však nic, než osudu se odevzdati. Ať se děje,
i její srdce. Viníkem byl pan purkmistr. Bílé šatečky družič- co se děje! Vlak už je tady... Zastavil... Císař, salutuje,
ky ustanovené k tomu, aby vladaře ujistila o svých něž- stojí u okna svého zvláštního vagónu. Sestupuje po stuných citech a podala jemu skvostnou kytici, byly jako pep- pátku... A všecko vydařilo se velkolepě!... Také družička
řem posypaná cukrová kobližka. Tabák se po většině sice podala účinně báseň i kytici a dostala drahocenný šperk,
setřásl, a co po něm zbylo, vypadalo „jako hudební sklad- císařský dárek. Nic se tedy v celku nestalo, všecko bylo
ba nesmazatelně zachycená tu harmonií krásného letního v náležitém pořádku. Tak vidí“ – těšil sám purkmistr
rána,“ jak se poeticky vyjádřil pan učitel, ujímaje se své dobrácky bílou slečinku, která nyní, když bylo po všem,
žačky. Matinka však obdařila svou dceru několika buchtami propukla v usedavý pláč. „Císař pán si ničeho ani nevšido zad. Tato dala se do pláče, řvala zrovna všecka nešťast- ml... nic neviděl, nic nepozoroval...“ „To bylo věru štěstí,“
ná. „Snad by se šaty daly narychlo zaprat !“ – kdosi navrhl. matinka, také již upokojena, promluvila a s onou logikou,
Ale kde to zas honem vyžehlit… Paní přednostová nádraž- jíž tak vynikají ženy, dodala: „Inu, štěstí naše: Že máme
ní nabízela ovšem ochotně cihličku, ale neměli u nich ještě – císaře a ne císařovnu...”
Číčenický HLASATEL
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Mateřská škola Číčenice

Děti z MŠ Číčenice 2008 – 2009.

SLAVNOSTNÍ BESÍDKA

24. června 2009 se v Mateřské škole v Číčenicích loučili budoucí školáčci s ostatními dětmi a se svými učitelkami na závěrečné
besídce tohoto školního roku. Básničky a písničky, které si děti připravily, se líbily nejen rodičům, prarodičům, sourozencům,
kamarádům, ale i všem těm, kteří se na ně přišli podívat. Všechny předškoláčky „pasovala“ paní řiditelka na žáčky, kteří v září
otevřou dveře první třídy základní školy. Jsou to: Milan Bašar, Dan Drda, Natálie Petržílková, Beata Vacikarová, Ondřej Vacikar,
Sofie Zieglerová, Aneta Zíková. Všichni dostali od svých učitelek, a také od členů Číčenického klubu, o. s. malé dárky. Obec
Číčenice, stejně jako v loňském roce, věnovala budoucím prvňáčkům poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup školních potřeb.
Alena Scherlingová

Jedním z dárků pro předškoláčky, žlutá trička, jim budou připomínat hezké chvilky prožité v mateřské školce.
Foto na stránce – Fotoateliér M. Černá Vodňany
Číčenický HLASATEL
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
III. ročník pochodu
„O ČÍČENICKOU KOČIČKU“

V sobotu18. dubna 2009 se sešli všichni ti, kdo chtěli
společně na jarní procházce přivítat jaro. Pochodu „ O číčenickou kočičku“ se zúčastnily nejen děti z mateřské školy, jako
holčičky Ivetka a Michalka s maminkami, ale rovněž i další
jejich kamarádi. Ač se obloha přímo aprílově kabonila a celou
cestu provázela zasmušilá, šedá bouřková mračna, přece žádná
z dešťových kapek nespadla. Byly připraveny dvě trasy pochodu: Číčenice – Čavyně – Číčenice a Číčenice – Milenovice
– Slouň – Číčenice. Obě byly značeny barevnými fáborky,
takže nešlo zabloudit. V cíli každého turistu čekalo občerstvení
a medaile v podobě kočičky. Na cestu domů všem zamávala
malovaná koťata, která příští rok opět každému turistovi
zamňoukají na pozdrav při 4. ročníku pochodu. J. Langerová

Čarodějnice se „slétávají“.

Pálení čarodějnic – akce v rámci
ORANŽOVÉHO ROKU 2009

Vážení a milí spoluobčané, jestliže jste si šli 30. dubna
brzy lehnout, udělali jste velkou chybu. Protože to jste nejspíše zaspali magickou a zároveň kouzelnou noc, která se slaví
téměř po celé Evropě. Je známá hned pod několika názvy:
„NOC ČARODĚJNIC“, „FILIPOJAKUBSKÁ NOC“ nebo
„VALPRUŽINÁ NOC“ (po saské bohyni Valprugy – patronky čarodějnic). Je to noc, kdy se otvírají skály a vydávají své
poklady a je to také prý noc plodnosti. Říká se, že sedlák, který
tuto noc zaseje, se nemusí bát o bohatou úrodu. Taktéž páry,
toužící po potomstvu, mají tuto noc velkou šanci!

Na pochod se vydaly i děti z Číčenic.

Pálení čarodějnic na hřišti v Číčenicích.

Trasa turistického pochodu vedla krásnou jarní přírodou.
Číčenický HLASATEL

Jakmile se blíží poslední dubnová noc, každá správná
čarodějnice se vyfintí, nachystá dopravní prostředek, pomaže
se kouzelnými mastmi (to aby mohla vzlétnout) a vyrazí směr
sabat. Ten se obvykle koná na nějakém rozcestí, kopci, nebo
skále. Ale protože náš přípravný sabatový tým měl hlášen
přílet čarodějnic začátečnic, zvolili jsme místo netradiční,
a to plochu hřiště. Usoudili jsme, že je zde dostatečně dlouhá,
tudíž bezpečná brzdná dráha. Vždyť považte, že k nám do tak
malé vesničky, jako jsou Číčenice, se slétlo na 15 čarodějnic
a čarodějů. Každý předvedl na překážkovém letu, jak umí
zacházet s koštětem a také si svým kouzelnickým zaříkadlem
>>>>>>>
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vyčaroval z nefalšovaného čarodějného klobouku „něco na
zub“. Ve snaze předvést se, vyplýtvaly čarodějnice své čáry
natolik, že jsme museli k zapálení ohně použít sirky. Vždyť
jinak bychom si nemohli pochutnat na špekáčcích od pana
Rychtáře z Protivína. Napřed všem nebylo jasné, proč se
neservírují smažení cvrčci, muší nožičky, či hadí ocásky. Ale
jen do té doby, než poprvé ochutnali. Za toto výborné menu
všichni panu Rychtářovi děkujeme.
Tak a teď už vy spáči víte, o co jste přišli? Další příležitost
budete mít za rok, ve stejný čas. Určitě přijďte, uděláte radost
všem, kteří akci připravují.
I. Mrkáčková

KOČÁRKOVÁ RALLYE

OSLAVA MDD

V sobotu 30. května 2009 připravil Číčenický klub, o. s. spolu
s OÚ Číčenice pro všechny děti
OSLAVU MDD.
Ve 13 hodin přišlo na „pohádkovou stezku“ k MŠ v Číčenicích 46
dětí z Číčenic a okolí, kde na všechny
čekaly pohádkové úkoly: u vodníka
Česílka nachytat rybky k obědu, odpovědět na záludné otázky
Červené Karkulce, shodit zlověstného draka z hradu, Pejskovi
a Kočičce pomoci pověsit prádlo….
Přijeli k nám i dobrovolní hasiči z Vodňan a Čepřovic.
Přestože nemohli ukázat své dovednosti kvůli deštivému
počasí, zasoutěžili si s ostatními na pohádkové stezce. Zábavné odpoledne pokračovalo dalšími soutěžemi v sále hotelu
„U Polívků“. Cestou na diskotéku si děti prohlédly hasičské
auto dobrovolných hasičů z Vodňan. Celé odpoledne dětem
k tanci hrál DJ Olin. Každý kdo soutěžil i tancoval, si pak
odnesl balíček s ovocem a sladkostmi.
Děkujeme sponzorům: JE Temelín, ZOD Číčenice, TOPENÍ–VODA–PLYN Martin Ševčík Číčenice, ZEO TRADE
Radčice a také všem těm, kteří se na této akci podíleli.
A. Scherlingová

Malé maminky si ještě před startem rallye pohrály s panenkami.

V sobotu 9. května 2009 uspořádal Číčenický klub, o. s.
již III. ročník „KOČÁRKOVÉ RALLYE“ v rámci Oranžového
roku 2009, ve spolupráci s OÚ Číčenice a JE Temelín. Počasí
akci přálo, přišlo hodně malých i velkých, celé rodiny s dětmi.
Kratší trasa vedla směrem ke Kraví hoře a zpět a delší trasa
přes Strpí a Újezdec zpět k MŠ, která byla výchozí a konečnou stanicí kočárkové rallye. Krásného jarního odpoledne se
48 účastníků vydalo ve 14 hodin na obě trasy. Malé maminky
si popovídaly cestou o svých „miminkách“ a ty skutečné
maminky o svých ratolestech, kterých od minulého roku opět
přibylo. Cesta hezky ubíhala a již kolem 15 hodiny se první
účastníci vraceli zpět k MŠ, kde pro všechny bylo připraveno
občerstvení a pro děti drobné dárečky. Maminkám k jejich
svátku děti řekly básničku a každá obdržela kytičku. Myslím,
že každé takovéto setkání utužuje společný život v naší vesnici
a utváří třeba i nová přátelství.
V rámci úcty k padlým vojákům I. i II. svět. války, jsme při
tomto pochodu položili kytice šeříků k pomníkům v Číčenicích,
Újezdci a Strpí.
Číčenický klub, o. s. děkuje sponzorům a všem, kteří přispěli k pořádání této hezké akce.
B. Hájková

Kočárkové rallye se zúčastnily také holčičky s kočárky.
Číčenický HLASATEL

Pohádková stezka – děti pomáhají pověsit prádlo.

U vodníka se chytaly rybičky.
Foto na 7. a 8. stránce A. Scherlingová
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FOTBALOVÝ TURNAJ V ČÍČENICÍCH
V sobotu 20. června se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj v kopané o pohár obce Číčenice. Turnaje
se zúčastnila čtyři mužstva. Hrálo se na zmenšeném hřišti v sestavě 5 + 1 a v čase 2 x 15 minut. Počasí přálo, diváci fandili a hrálo se s úžasným nasazením v rámci pozměněných pravidel. Byla vidět řada pěkných akcí, gólových
šancí a gólů. Pořadatel připravil občerstvení na místě a následně „U Čudly“( Rena ). A kdo vyhrál? Vítězem turnaje
se stalo mužstvo Junioři Číčenice. Sláva vítězům a všem ostatním patří pochvala a poděkování za přípravu a účast.
Od našeho dopisovatele
(JOu)
Další obrazové zpravodajství je uvedeno na internetové adrese: http://picasaweb.google.cz/oujezdec

Číčenický HLASATEL
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PODĚKOVÁNÍ
V květnu 2009 jsme ukončili výuku anglického jazyka pro začátečníky. Děkujeme Anetě Holečkové za
trpělivost, kterou s námi měla.
„studenti“

Skákání v pytli byla jedna ze soutěží na oslavě MDD.
Foto A. Scherlingová

Všichni účastníci „kočárkové rallye” přijížděli do cíle
s úsměvem.
Foto A. Scherlingová
Pívozní 460, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.+fax: +420 385 722071
e-mail: mizera@c-box.cz

Bytový textil z oví vlny

Číčenický HLASATEL
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Činnost TJ Blata Číčenice
V sezóně 2008 – 09 skončilo mužstvo TJ Blata na konečném
5. místě v soutěži. V jarní části soutěže, již tradičně slabší než
podzimní, uhrálo tyto výsledky:
Číčenice
CIVA Trans
0:1
Cehnice „B“ Číčenice
2:0
Číčenice
Champions
0:2
Lnáře „B“ Číčenice
9:3
Číčenice
Libějovice
0:0
Číčenice
Balvani „B“
6:1
Nišovice
Číčenice
3:1
Číčenice
Volyně „B“
4:3
V průběhu soutěže nastoupilo v utkáních IV. Třídy celkem
celkem 18 hráčů. Nejmladším hráčem byl Michal Pečený ml.
– věkem dorostenec (17), nejstarším Pavel Pártl – dlouholetá
opora (51). Mužstvo nastřílelo v 16 zápasech 30 branek. Nejlepším střelcem byl Jiří Mráz. V současné době již připravujeme
nový ročník IV. Třídy 2009 –10.
V měsíci červnu provedli členové klubu sběr železného odpadu v obci. Výbor TJ Blata děkujevšem sponzorům,
díky jejichž příspěvkům se daří udržet činnost klubu. Taktéž
děkujeme všem fanouškům fotbalu za podporu při domácích
zápasech.
Výbor TJ Blata

LETNÍ KOKTEJL – OVOCNÝ
10 cl ananasové šťávy, 10 cl grapefruitové šťávy,
2 cl citronové šťávy, 2 cl limetkového sirupu, 2 cl sirupu
z černého rybízu, led
Ananasovou, grapefruitovou a citronovou šťávu promícháme s limetkovým sirupem v šejkru s ledem, nalijeme
přes sítko do sklenice a doplníme rybízovým sirupem.
MANGOVÝ
1/4 manga, 6 cl mangového džusu, 1 lžičku cukru, šťáva
z ½ citronu, ledová tříšť
Mango oloupeme, nakrájíme na kousky a vložíme do
mixéru, přidáme cukr, citronovou šťávu, ledovou tříšť
a dolijeme mangovým džusem. Vše důkladně rozmixujeme a přelijeme do sklenky
MEDOVÝ
2 cl citronové šťávy, 2 cl pomerančové šťávy, 5cl smetany
ke šlehání, 2 cl medu, led, lístky máty peprné, plátek
citronu
Do šejkru dáme kostky ledu, tekutý med, smetanu ke
šlehání, citronovou a pomerančovou šťávu. Všechny
přísady dobře protřeseme a nalijeme přes sítko do větší
sklenky. Ozdobíme mátou a citronem.

PRANOSTIKY
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče. Déšť na Prokopa – zmokne každá
kopa. Na svatého Jakuba, brambor
prvá úroda. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Moc hub
srpnových – moc vánic sněhových.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné
povětří se očekává.

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2009
červen
červenec
srpen

září

VÍTÁNÍ LÉTA
PLAMÍNKOVÝ VEČER
MAŠKARNÍ MERENDA
HONBA ZA POKLADEM
PYŽAMOVÁ PÁRTY
SETKÁNÍ SENIORŮ
VÝLOV „U Čudly“
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
Akce jsou za finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny
občany a přejeme příjemné zážitky.

ZEMDLSKÁ FARMA
Vlí Jámy
Ladislav Hošna a synové
Nová Kolonie 106, Volary

SOUKROMÁ MLÉKÁRNA
výroba sýr a tvarohu podle
vlastní receptury

READY BAU s. r. o.
STAVEBNINY
Čavyně
PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU:
tepelné izolace, polystyreny, sádrokartony, kovové zárubně, půdní schody, interiérové dveře; požárně bezpečnostní,
vnitřní a venkovní parapety, žaluzie, levná plastová okna,
fasádní omítky a barvy, maltové směsy, zámkové dlažby....
DŘEVOVÝROBA – PRODEJ:
hranoly, střešní latě, prkna, fošny, plotová prkna, podlahové
palubky. Prožez kulatiny na pásové pile – po dohodě možno nařezat i z vlastního dřeva.
MONTÁŽE:
Tesařské, zednické, sádrokartonářské. Možnost dopravy.
KONTAKTY:

Pojer Jaroslav, telefon: 774 454 470
Čermák B., telefon: 602 252 529

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 14. září 2009.
Číčenický hlasatel – čtvrtletník.
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