Číčenický hlasatel
Ročník 4., číslo 2.

Červen 2011

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE
Na ZO konaném 27.04.2011 byla
schválena cena vodného od 1. 4.2011 do 31. 3.2012.Cena
vodného zůstává stejná jako v loňském roce tj. cena pohyblivé
složky s DPH 28,60 Kč, vodoměr do 2,5 m3 - 610,- Kč a vodoměr do 6 m3 - 8.124,- Kč.
schválena Dohoda o poskytnutí ne-investičního příspěvku
z rozpočtu obce uzavřená mezi Obcí Číčenice a MS Strážka
Číčenice ve výši 10.000,- Kč.
schváleno rozdělit přebytek 44.876,- Kč za rok 2010
z rozpočtu MŠ Číčenice do rezervního fondu MŠ Číčenice
částkou 24.876,- Kč a do fondu odměn částkou 20.000,- Kč.
schválen Jednací řád zastupitelstva obce od 01.05.2011.
schváleno neuzavírat smlouvu o spolupráci mezi panem Jampílkem – těžba štěrkopísku a Obcí Číčenice.
schváleno zamítavé stanovisko k vyjádření souhlasu přeložky
VN- těžba štěrkopísku.

UPOZORNĚNÍ
na splatnost poplatků za:likvidaci komunálních odpadů 470,--Kč/osoba, poplatek za psa 150,--Kč.
Poplatky jsou splatné nejpozději do 30.června kalendářního roku. Při nesplnění poplatkové povinnosti
může obec poplatky zvýšit až na trojnásobek.
Obecní úřad Číčenice

Provoz obecního úřadu o prázdninách
Od 04.července do 15.července 2011 bude pokladna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme
za pochopení

Uzavření MŠ Číčenice
v době letních prázdnin 2011 bude uskutečněno
od 18. 7. 2011 do 19. 8. 2011.

Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane. AMERLING, Karel
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Zprávy z radnice
Obec Číčenice uzavřela smlouvu s Nadací ČEZ na pořádání akcí v rámci oranţového roku ve výši 132.000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou
pouţity na kulturní, společenské a sportovní akce.
Obec Číčenice zakoupila 1000 ks sazenic smrku, který byl vysázen na Stráţce.
Proběhly povrchové úpravy u hasičárny za Pelikánů – sběrný dvůr, v lomu na Stráţce, úprava komunikace u hřiště, obnova zaorané stoky
kolem pěšiny od bytovek k nádraţí, odvodnění obecního pozemku u hřiště a oprava kanalizace za kabinami.
Na obecním pozemku pod hřištěm byl sestaven mobiliář – lavice, stůl, střecha.
Obec byla informována o schválení dotace Zastupitelstvem JČ kraje z Programu obnovy venkova na rok 2011 ve výši 140.000,- Kč na výměnu
oken a opravy fasády OÚ Číčenice.
Dne 17. 05. 2011 proběhlo jednání na OÚ Číčenice se zástupci JK Odbor regionálního rozvoje, územního plánování Ing. Řeţábkovou a Ing.
arch. Bočkem a zástupcem společnosti NET4GAS, s.r.o. Ing. Hádkem, ohledně změny trasy vysokotlakého plynovodu v oblasti Újezdce u Číčenic.
ZO jmenuje na nejbliţším zastupitelstvu novou kronikářku. Kroniku obce povede paní Trochová Marie, místo paní Horákové Marie, která přestala kroniku obce psát od roku 2009, kroniku odevzdala koncem roku 2010 na OÚ Číčenice. ZO děkuje paní Trochové, za ochotné dopsání
chybějících informací zpětně za dva roky a řádné vedení kroniky obce na další léta.
V Týně nad Vltavou proběhlo setkání starostů obcí v rámci havarijní zóny (13 km). Byli jsme seznámeni se senátním návrhem zákona o rozpočtovém určení daní a s novým návrhem přerozdělení prostředků vyplývajících z tohoto zákona.
Valná hromada DSO Blanicko-Otavského regionu se konala v Protivíně. Jedním bodem programu bylo projednání přípravy a realizace projektu
„Turistům vstříc“. Obce mají moţnost zaţádat o mobiliář (lavice,stůl,střecha, kolostav), nové informační tabule DSO a odpadkové koše. Nákup by byl realizován v rámci projektu "Turistům vstříc" dt.tiltul č.7 POV JčKÚ 2011. Návrh na schválení ţádosti bude předloţen na nejbliţším
zastupitelstvu.
Starostka obce podepsala smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 180.000,- Kč s Nadací ČEZ na opravu střechy budovy OÚ Číčenice.
Ţádáme obyvatele, aby neukládali do popelnic a kontejnerů na komunální odpad trávu a zeminu. Pokud budete mít k likvidaci zeleň, kontaktujte OÚ Číčenice na tel. čísle 383 381 101 nebo 724 191 812.
Obec Číčenice podala ţádost na MÚ Vodňany Odbor ţivotního prostředí o vydání kolaudačního souhlasu k uţívání vodního díla – ČISTIČKA
ODPADNÍCH VOD. K 30 .06. 2011 končí zkušební provoz ČOV. Ke kolaudaci musí být doloţeno vyhodnocení výsledků zkušebního provozu,
provozní řád ČOV doplněný dle výsledků zkušebního provozu, výsledky rozborů vzorků odpadních vod a měření objemu odpadních vod a doklad o nezávadné likvidaci kalů z ČOV během zkušebního provozu. Obec Číčenice nechala vyvézt kal Technickými sluţbami Vodňany a zlikvidovat kal firmou ČEVAK. Pro zajímavost – likvidace kalu ze septiku stojí 90,- Kč za 1 m3 a z ČOV 1.000,- Kč za 1 m3.
Další informace na str. 15

Slovo starostky
Blíží se čas prázdnin a dovolených ...
A je to tady. Blíţí se ty dlouho očekávané dva měsíce volna. Školní aktovky zmizí kdesi ve skříni a učebnice nahradí zcela jiná literatura. Po ulicích bude pobíhat daleko víc dětí, silnice oţijí cyklisty, dovolenkáři zamíří do ciziny stejně jako za krásami naší vlasti.
A věřte, ţe kaţdý si najde to své. I na dospělé čeká dovolená. Sice podstatně kratší, ale o to intenzivnější. Načerpejte nové síly do
další práce. Zklidněte svoji mysl. Zastavte se v tom neustálém shonu. Uţijte si ten čas. Odpočiňte si. Relaxujte. Choďte a dívejte se
kolem sebe. Věnujte se rodině, přátelům, koníčkům…..není nad dobře opečeného buřta při posezení s přáteli. Třeba přijdete na to,
ţe Vám unikají některé podstatné věci a zjistíte, ţe slevy v supermarketech jsou pro Váš ţivot zcela nepodstatné. Při všech těch dovolenkových aktivitách na sebe buďte opatrní. Snad nám bude příznivě nakloněno i počasí. Přeji Vám, aby se Vám v tom mumraji
vyhnul kaţdý karambol a abychom se po prázdninách sešli zase všichni zdraví a odpočinutí .

Renata Regálová

Dne 9. 2. 2011 jsem měl v odpoledních hodinách úraz při práci v lese. Domů jsem se vrátil aţ po čtyřech měsících pobytu v nemocnicích.
Chci touto cestou veřejně poděkovat za podporu, které se mi dostalo od sousedů a obyvatel Číčenic, Újezdce a Strpí.
Především vyjadřuji dík panu Jaroslavu Špirochovi, který na moji výzvu okamţitě zareagoval a přispěchal na místo. Rozhodným a profesionálním způsobem přivolal lékařskou pomoc, včetně navigace pilota vrtulníku a tak se zaslouţil o to, ţe bylo ještě co zachraňovat. Jardo,
díky!
Moje poděkování rozhodně patří sousedům a obyvatelům Újezdce za konkrétní projevy pomoci jiţ od následujících okamţiků, kdy uţ jsem
cestoval do nemocnice. Tady se jednalo o uloţení techniky, výstroje a ošetření domácích zvířat.
Děkuji dále všem za osobní návštěvy v nemocnici, telefonáty a zprávy. Všechno to bylo pro mě výrazem podpory a přispělo to k úspěšnému
léčení.
Přátelé, ještě jednou díky. Na tyhle věci já nezapomínám.
S pozdravem
Ing. Josef Trs
Újezdec 18
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Ze života obce
III. OBECNÍ BÁL“

Letem Číčenickým světem

18. 3. 2011 se konal III. Obecní bál v Obecním hostinci. Celým večerem nám k tanci a poslechu hrála skupina Milénium music band. Pobavit se přišlo přes 100 lidí, bylo připraveno 255 daných cen a na půlnoc
bylo připraveno losování vstupenek o lepší ceny, např. plastová popelnice na 120 l, medový dort, poukázkové slevy do hotelu Libínské Sedlo, pytle obilí, poukázky na odběr palivového dříví a spousta dalších
cen...první cena byla pobyt pro dvě osoby na tři noci s polopenzí, zdarma bazén, sauna, vířivka v hotelu Arnika v Kubově Huti. Věřím, že se
všem zúčastněným bál líbil, že byli spokojeni s hudebním doprovodem,
bohatou tombolou a příjemně ochotnou obsluhou. Obecní bál se konal
v rámci Oranžového roku 2011 s JETE Temelín. Děkujeme všem, kdo
přispěli do tomboly a manželům Šmitmajerovým za bezchybně fungující obsluhu.
Renata Regálová

12. 6. jsme se byli projít při turistickém pochodu „O Číčenickou kočičku", který byl pořádán v rámci Oranžového roku. Na této již pravidelné
akci se sešlo 35 účastníků. O občerstvení se postaral hotel
U Polívků.
30. 6. při besídce v mateřské škole předá zástupkyně Číčenického
klubu,o.s. sedmi nastávajícím školákům malé dárečky.
V červenci a srpnu si budeme užívat prázdnin a dovolených a hned
24.září se uvidíme na setkání seniorů, které připravujeme v Obecním
hostinci.
S přáním krásného léta - Mrkáčková Ilona
předsedkyně Číčenického.klubu,o.s.

Charitativní sbírka
27.a 28.5. se členky klubu zapojily do charitativní sbírky ošacení pro Diakonii Broumov. Sbírka probíhala v hotelu U Polívků. Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste do sbírky přispěli a pomohli tak potřebným.
Mrkáčková Ilona

Usmívání ze žluté škplky
Myslíte si, že je slyšet raepst ?
Mpžná si řeknete ... Divná ptázka.
Já se ale nemusím ani qtát, qrptpže už slyším křik, jáspt, jekpt, snae i velké rámusení, qrpstě eěti p spbě eávají věeět. Jejich hlásky
jspu slyšet nejen z pken škplky, ale hlavně z hpuqadek, key si hpldidky i kluci qřeestavují, že létají až k mrádkům na pblpze, také z
kplptpde, keyž si řekneme, že jeeeme třeba na zmrzlinu a vpláme na sebe kterpu z qříchutí máme nejraeěji - ,, citrónpvpu, jahpdovou,
šmpulpvpu... a nebp z qískpviště, kee najeenpu vzqlane záqas, keyž autp nebp traktpr qpbpří hrae. Pptpm musí hpldidky naqéct bábovidky, pzepbit je kamínky a lístedky, qpcukrpvat jemným qískem ze sítka. Je tp až k nevíře, ale už se k nám qřes qpháeky - O vodníkpvi Puledkpvi eivaeélka Zvpnedek, Návštěvu statku s telátky a jehoátky - 10.3.,Vystpuqení Klauna Fereinanea a jehp kamaráeů 31.3., Ppvíeání a zqívání eivaela Vysmátp a klasickpu qpháeku Červená Karkulka Divaeélka Čtyřlístek qřikulil kpnec škplníhp roku.
Ani letps sampzřejmě nebuee chybět sqpledné fptpgrafpvání 2.6. pe 8,30 hpe., škplkpvý výlet 21.6.a slavnpstní besíeka 30.6. pe

15 hpe., kterpu se rpzlpudíme s našimi letpšními qřeeškpládky. A než se eveře naší mateřské škply na qrázeniny
uzavřpu, ještě zazqíváme 15.7. npvým dídenickým miminkům a qpqřejeme jim ať rpstpu, aby si mphli brzy hrát v
naší škplce. Se všemi eětmi a jejich blízkými se bueeme těšit na shleeání 22.8.2011.

Jitka Langerpvá
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Ze života obce
Činnost Číčenického kubu

sených fotografiích a slíbili, že na podzim, bude-li zájem,
mohou přijet znovu.
Mrkáčková Ilona

Tři měsíce od vydání posledního Číčenického hlasatele
utekl jako voda, a abyste si snad nemysleli, že Číčenický
klub,o.s. zahálí, chtěla bych vás informovat o jeho činnosti.
19.března v 16:00 hod. v MŠ jsme mezi nás přivítali paní
Moniku Vaidišovou a pana Zdeňka Mrkáčka, kteří nám
představili část z umění přípravy studené kuchyně. Oba
dva mají s touto kuchyní bohaté zkušenosti,které předvádí
na rautech mnoha velkých firem. Měli šanci připravovat
pohoštění pro mnoho celebrit-např. pro Karla Gotta, Evu
Urbanovou,atd.
Studená kuchyně není večeře z mrazáku, jak si může někdo myslet. Je to dovednost vytvořit i z mála něco lahodného jak pro zub, tak i pro oko. To také bylo téma: ,,Jak z ničeho udělat něco". A tak všichni,co jsme přišli, jsme byli
svědky toho, jak během chvilky rostly pod rukama odborníků růže z rajčat, květy z mrkve, ovocné koše z ananasu,
různě vykrajované ozdoby z jablek, salámoví a sýrový ježci. Vše vypadalo tak hezky, že nám to nakonec bylo líto
sníst. Oba předvádějící prezentovali svoji práci i na přine-

Mokré daroeějnice, aneb příroea je mocnější
30.eubna, tak jakp ka{eým rpkem i letps jsme měli v qlánu qálení darpeějnice. Nakpuqili jsme buřty a limpnáey. Pan Pedený nám vyrpbil klacky na pqékání buřtů, qánpvé Pplívka a Pícha qpstavili hranici. Prp eěti
jsme měli qřiqravené sputě{e, ale bphu{el nás velice zraeilp qpdasí. Nakpnec jsme byli ráei, {e jsme se sešli v qpdtu asi 40-ti údastníků a {e
nám chvilka mezi qřeháokami epvplila alesqpo pqéct buřty. I tak ale asi
nikep neepšel epmů suchý. Dpufáme, {e tp nikep nepestpnal, a {e se
qříští rpk pqět sejeeme. Akce byla usqpřáeána v rámci Oran{pvéhp
rpku, který finandně qpeqpruje Jaeerná elektrárna Temelín.

Mrkádkpvá Ilpna

Kočárková rallye nejen pro kočárkáře
7. května jsem u Obecního hostince ve 14:00 odstartovala
Kočárkovou rallye, kterou již několikátým rokem pořádáme ke
Dni matek. Při této příležitosti jsme položili věnce k pomníkům
padlých hrdinů v Číčenicích, Strpí a Újezdci. Sešlo se 35 převážně maminek se svými ratolestmi v kočárcích, ale i těmi
staršími. I přes to, že jsem účastníky rallye upozornila na dodržování pouze 50-ti kilometrové rychlosti v obci, se již za hodinku po startu začali pomalu účastníci vracet z procházky zpět k
hostinci, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a pro maminky navíc malá kytička. Akce byla sponzorována JE Temelín.
Mrkáčková Ilona

Číčenický hlasatel

Číčenická kočička
Tak se opět konala. V neděli dne 12.6.2011 se uskutečnil další
turistický pochod, Číčenická kočička. Sraz byl ve čtrnáct hodin
před hotelem U Polívků. Pak proběhla prezentace a vyrazilo se
na trasu. Ta vedla tradičně přes Čavyni do Milenovic, dále přes
Blanici
a zastávku vzhůru do kopce a pak vpravo po cestě a přes luka
na Strážku. Končilo se opět v záchytném bodu U Polívků. Sešlo
se přes 30 pochodníků a dva psi. Dětí byla asi tak polovina. Kočička na startu nebyla žádná, nepočítám ženské účastnice.Každý
zvládal trasu podle svých možností, je potřeba říct, že děti byly
až nějak moc rychlé.
A někdo absolvoval cestu rozvážně a jistil tak závěr pochodu.Počasí přálo, nálada byla dobrá. Na konci se objevila i kočička a každý účastník si ji odnesl na šňůrce. Povedly se i klobásy a
párky a tak všichni účastníci byli spokojeni.Byla to vydařená akce
a nezbývá než poděkovat pořadatelkám a těšit se na příští ročník.
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15. 7. 2011 od 15°° hod se bude konat „ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ v zasedací místnosti OÚ Číčenice.
Přivítáme tyto děti – Lukešová Amanda, Šimková Vanesa,
Staněk Matyáš Karel, Staňková Nela, Čapková Nicol, Pajer Jan, Svatošová Klára

Velikonoční dílna
16.dubna v zasedací místnosti OÚ v Číčenicích se konala velikonoční dílna pod vedením paní Konvičkové a paní Petržílkové. Materiálu, nápadů,
ale i názorných ukázek v podobě již hotových výrobků měly ženy hojnost.Kdo se nepřišel jen podívat a inspirovat,ale chtěl si sám něco vyrobit,určitě spokojeně odcházel s pěkným výrobkem.
Mrkáčková Ilona
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Mezinárodní den dětí v Číčenicích
Další akcí byl 4.6.Mezinárodní den dětí.Tato akce probíhala v rámci Oranžového roku a byla sponzorována JE Temelín.
Pro děti byla připravena pohádková stezka v prostorách návsi.Děti si tak mohly nachytat rybičky u Vodníka, určitě ochutnaly perníček u Perníkové chaloupky nebo mohly zkusit dobýt hrad, měly možnost si zahrát na Ferdu Mravence, Pejskovi a Kočičce pomáhaly věšet vyprané prádlo a ani u jiných stanovišť se určitě nenudily. Dále následoval program na
hřišti. Tam si zase mohly zařádit na skákacím hradu, zarajtovat na koních ze stájí Štětice a ještě si trošku zasoutěžit.
Kdo chtěl, mohl si zaskákat v pytlích, nebo si vydělat celých 20 korun českých rychlým prokousáním se koláčů, které
nám upekla paní Trochová, nebo mohly ukázat sílu svých svalů při přetahování lanem. A kdo už chtěl jen posedět, mohl
poslouchat hudbu, o kterou se nám postaral oblíbený DJ Olin. Začátek byl ve 13:00 hod. a končili jsme téměř v 18:00
hod. Všechny děti si sebou odnášely balíčky s ovocem a sladkostmi a snad trošku radosti z prožitého odpoledne.
Ovoce nám věnovala firma ZEO TRADE. Hotel U Polívků dětem připravil občerstvení.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i samém konání akce.
Mrkáčková Ilona

KNIHOVNA
Knihovna v Číčenicích je stále otevřena každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.
Od začátku roku ji navštívilo 114 čtenářů a vypůjčilo si celkem 280 knih, z toho děti 63 knih.
Přes prázdniny je knihovna zavřena od 18. července do 14. srpna. Půjčování bude opět zahájeno od pondělí 15.
8. 2011.Ve čtvrtek 16.června budou nové knížky zapůjčené Strakonickou knihovnou. Přijďte si ještě vypůjčit, až
můžete dovolenou prožít s hezkou knihou.
Na shledání s Vámi se těší Vaše knihovnice Hájková Blanka

Tvoření s Číčenickým klubem
9.dubna jsme zvali všechna děvčata opět do prostor MŠ, kde se pod vedením paní Holečkové mohla učit
vyšívat a připravit tak maminkám k nadcházejícímu svátku matek milý dáreček.Sešlo se 10 děvčat, všechna moc šikovná. Každá si domů odnášela vlastnoručně vyšité růžičky.
Na podzim se chystá kurs háčkování, jak pro děvčata školou povinné,tak i pro ta,která na školní léta již
vzpomínají. Vedení se opět ujme paní Holečková.
Mrkáčková Ilona

Blahopřejeme
JUBILANTI
Duben
Píchová Vlasta
Konvičková Eva
Lachout Karel

70 let
65 let
70 let

Květen
Hajná Marie
89 let
Pecka Jan
84 let
Kuklišová Alena 65 let

Červen
Kolářová Anna
Bártová Zdeňka
Janda Jan
Špirochová Jana

75 let
65 let
83 let
65 let

NAROZENÍ
Pajer Jan
Svatošová Klára

Číčenický hlasatel

duben
květen
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Důl Jaroslav 1
Podmínky pronájmu dolu Jaroslav a jejich dosavadní vývoj
Důl Jaroslav – oblíbené místo nejen číčenických obyvatel, obvykle hojně navštěvované zejména v jarních a letních měsících. Tato lokalita vlastněná Obcí Číčenice byla a je obcí pronajímána. V roce 2009 bylo přijato rozhodnutí o změně nájemce a dosavadní Střední Rybářská Škola Vodňany byla nahrazena Sdružením jezero Jaroslav podnikatelů Romana
Kordy a ing. Jana Malíka. Zkusme si tedy nyní uvést soubor faktů, co vlastně tato změna znamená pro obec a její obyvatele.
Stanovení podmínek pronájmu dolu Jaroslav pánům Kordovi a Malíkovi doposud proběhlo ve třech základních milnících. První z těchto milníků je uzavření „Smlouvy o pronájmu pozemků“ mezi obcí Číčenice a pány Romanem Kordou a
Janem Malíkem dne 23. ledna 2009. Další dva milníky jsou pak datovány k uzavření dodatků k této smlouvě (dodatek č.
1 k 1. březnu 2009; dodatek č. 2 k 20. srpnu 2010).
„Smlouva o pronájmu pozemků“ ze dne 23. ledna 2009 stanovuje základní parametry pronájmu. Pronajímané pozemky
jsou tak jednoznačně identifikovány v rozsahu o celkové výměře 132.058 m2, zahrnujícím jednak vodní plochu a jednak i
plochy související. Je rovněž stanoven účel, pro který mohou být pronajímané pozemky využívány: realizace sportovního rybolovu, chov ryb, provozování rekreačního zařízení, hostinské činnosti a půjčovna sportovních potřeb. Smlouva je
uzavřena na dobu určitou od 23. ledna 2009 do 23. ledna 2039, tedy na dobu 30 let, a samozřejmě stanovuje i výši nájemného v částce 80.000 Kč ročně, tedy necelých 6.700 Kč měsíčně. Tato výše je s výjimkou zohlednění dopadu inflace neměnná po celé období platnosti smlouvy s tím, že nájemné za prvních deset let bude zaplaceno předem a jeho výše po
dobu prvních deseti let nebude podléhat vývoji inflace v České republice. Obec Číčenice má z titulu této smlouvy mimo
jiné právo vykonávat kontrolu dodržování podmínek „Smlouvy o pronájmu pozemků“ a jejího plnění bez jakéhokoli
omezení. Naopak Sdružení jezero Jaroslav je mimo jiné oprávněno vykonávat jakékoli změny či úpravy pronajatých
pozemků pouze na základě písemného souhlasu obce. Jedním z dalších oprávnění Sdružení jezero Jaroslav je pak i možnost umístění provizorní obyvatelné mobilní jednotky na pronajatých pozemcích. Smlouva rovněž omezuje možnost
koupání pro veřejnost na vybraná místa a letní měsíce, vždy pouze od 9:00 do 18:00 hod. Přístup veřejnosti na dotčené
pozemky „Smlouva o pronájmu pozemků“ dále nijak neupřesňuje a tedy neomezuje. Řešena je i problematika příjezdové cesty, kdy „Smlouva o pronájmu pozemků“ již předpokládá variantu, že se obec stane vlastníkem příslušných pozemků a zavazuje tak obec k zajištění přístupu přes tyto pozemky.
Následně, dne 1. března 2009, byl uzavřen Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o pronájmu pozemků“. Tímto dodatkem byl rozšířen rozsah účelu pro využití pronajímaných pozemků o provozování rybníkářství. Dodatek dále obsahuje oprávnění
Sdružení jezero Jaroslav k vybudování pozemních a vodohospodářských staveb a zařízení na pronajmutích pozemcích,
nezbytných pro provozování činností příslušných účelu využití pozemků. Posledním významným elementem obsaženým v tomto Dodatku je stanovení povinnosti zákazu vjezdu na pronajaté pozemky pro veškerá vozidla, zároveň je
však pro vozidla nájemce, jeho partnerů či klientů udělena výjimka z tohoto zákazu.
Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o pronájmu pozemků“ byl uzavřen dne 20. srpna 2010 a má již nepoměrně významnější dopad na celý smluvní vztah. Dodatek reaguje na nastalou změnu ohledně přístupové cesty. Obec se stává vlastníkem
okolních pozemků (jak bylo předpokládáno již ve „Smlouvě o pronájmu pozemků“) a zavazuje se tak k bezplatnému
užívání těchto pozemků za účelem přístupu k pozemkům pronajímaným. Dne 20. října byla pak mezi oběma smluvními
stranami v tomto smyslu uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Dodatek dále omezuje právo obce na výkon kontroly dodržování podmínek „Smlouvy o pronájmu pozemků“ a jejího
plnění a stanovuje podmínky tohoto omezení. Tyto podmínky spočívají v povinnosti obce písemně oznámit záměr kontroly ve stanovený čas před zamýšleným datem jejího provedení a v nutnosti osobní účasti pověřených zástupců Sdružení jezero Jaroslav.
Nejproblematičtější pasáže Dodatku se však týkají oprávnění Sdružení jezero Jaroslav na změny předmětu nájmu a investiční činnost s tím související; dále stanovení omezení pro vydání nesouhlasu obce s těmito změnami a úhrady nákladů a investic souvisejících s realizací těchto změn. Dle Dodatku obec nemůže ovlivnit realizaci investic nepřevyšujících
částku 50.000 Kč. Realizaci investice vyšší než 50.000 Kč může obec zamítnout pouze, prokáže-li, že případná realizace
vede k jednoznačnému poškození pronajímaných pozemků popř. oprávněných zájmů obce. V případě, že součástí souhlasného vyjádření obce není závazek, že se obec bude podílet na úhradě nákladů případné realizace, je pak Sdružení
jezero Jaroslav oprávněno požadovat po skončení období nájmu protihodnotu za zvýšení hodnoty pronajímaných pozemků. Dodatek zároveň stanovuje, že po skončení období nájmu není Sdružení jezero Jaroslav povinováno odstranit
vybudované stavby a zařízení, pro které bylo ze strany obce vydáno souhlasné stanovisko.
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Důl Jaroslav 2
Dodatek č. 2 dále upřesňuje zástavbu na pronajatých plochách. Jedná se o administrativní budovu, budovu ostrahy, budovu odchovny – líhně, budovu hlavního skladu, sádky, kanalizační stoku, vodovodní řád, studnu, žumpu, oplocení
apod. Všechny tyto stavby jsou ve vlastnictví Sdružení jezero Jaroslav a pro jakékoli nakládání s nimi, jejich změny a
úpravy není potřebné vyžádat souhlasné stanovisko obce.
Obec je naopak Dodatkem nucena udržovat pronajímané plochy ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu a to na
vlastní náklady a zároveň poskytovat maximální součinnost při realizaci změn a provádění investičních činností, pro
které vydala souhlasné stanovisko.
Výhody takto postaveného smluvního vztahu pro obec Číčenice a její obyvatele jsou tedy velmi diskutabilní a zdá se, že
podstata smluvního vztahu se již pohybuje mimo obvyklou rovinu partnerství, přinášející určitý benefit pro obě strany.
Smlouva navíc znamená nezanedbatelné riziko toho, že obec nebude schopná dostát svým závazkům ze smlouvy vyplývajícím a bude čelit významným finančním nárokům ze strany Sdružení jezero Jaroslav, zejména po ukončení dohodnuté doby nájmu. Opětovné nastavení vyrovnaného vztahu obou zainteresovaných subjektů by bylo velmi žádoucí,
už jenom z toho důvodu, že se jedná o vztah dlouhodobý. Zmiňované smlouvy včetně jejich dodatků jsou k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři OÚ Číčenice.
Kamil a Petra Jarešovi

Na stránkách http://www.cicenice.cz najdete aktuální informace a můţete si zde prohlédnout, či stáhnout
Číčenického hlasatele v barvě.
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Oranžový rok

Připravujeme:

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

DEN OTCŮ

Předpokládaný termín konání: 10. 12. 2011

Předpokládaný termín konání: 25. 6. 20011

Místo konání: Obecní hostinec

Místo konání: Hotel „U Polívků“

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU PRO MALÉ I VELKÉ

VÍTÁNÍ LÉTA
Předpokládaný termín: 1. 7. 2011

Místo konání: Hotel „U Polívků“

Místo konání: Obecní hostinec

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

SETKÁNÍ SENIORŮ
Předpokládaný termín: 24. 9. 2011

Předpokládaný termín konání: prosinec 2011
Místo konání: Hotel „U Polívků“

Místo konání: Obecní hostinec

SILVESTR 2011

VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
Předpokládaný termín konání: 28. 9. 2011

Předpokládaný termín konání: 31. 12. 2011
Místo konání: Hotel „U Polívků“

Místo konání: Obecní hostinec

SILVESTR 2011

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Předpokládaný termín konání: 15. 10. 2011
Místo konání: Obecní hostinec

Předpokládaný termín konání. 26. 12. 2011

Předpokládaný termín konání: 31. 12. 2011
Místo konání: Obecní hostinec

Poděkování občanům
Tímto bych chtěla poděkovat všem občanům v Číčenicích, Újezdci a Strpí, kterým není lhostejné, jak vypadá vzhled jejich obce. Je
mezi námi hodně slušných a pracovitých lidiček, kteří bez jakékoliv finanční odměny udržují obecní pozemky kolem svých nemovitostí. Nejenže posekají, ale i odklidí posečenou trávu, před svými domy kde vznikají v mnoha případech upravené trávníky ozdobené krásně rozkvetlými keři, květinami a nejen na záhoncích, ale i v květináčích a truhlících na parapetech jejich oken. Maminkám,
které za krásného slunečného počasí, když si jejich děti hrály na dětském hřišti, místo klábosení na lavičkách vyplely celé hřiště.
Ještě jednou všem velké díky. Je potom radost se rozhlédnout kolem sebe. Ale bohužel jsou mezi námi i tací, kteří neudržují ani své
vlastní pozemky a ztrpčují život svým sousedům. Není příjemné, když Vám přes plot prorůstá půlmetrová tráva. Za obec se o úklid
zeleně starají tři pracovníci, kteří mají k ruce křovinořezy, bubnovou sekačku a traktůrek. Není možné stihnout sečení a úklid trávy
a to jim pomáhala dva týdny studentka Denisa Pečená, která si plnila školní praxi. Děkuji jim za dobře odvedenou práci pro obec a
ochotný přístup k požadavkům ze strany občanů. I přes vysoké pracovní nasazení zmíněných pracovníků není možné díky příznivému počasí, pro růst trávy, zvládnout sečení všech vesnic k všeobecné spokojenosti.
Renata Regálová
Číčenický hlasatel
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Z historie obce 1
Obyvatelé našich vesnic přee sto lety —eokondení
Strpí:
Čp.1: Majitel domu Faktor Antonín, n.7.7.1872 Strpí,
polní hospodář. Manţ.: Marie, n.5.8.1881 Strpí. Děti:
Marie, n.17.5.1903. Josef, n.26.2.1908. Boţena,
n.27.7.1910. Personál: Faktorová Eleonora,
n.17.6.1866 Horní Všeteč, sluţka. Jeřábek Jakub.
n.7.9.1888 Konopiště (Prachatice), čeledín. Marková
Anna, n.7.7.1896 Černěves, sluţka. Majetek: 2 koně,
10 hov. dob., 18 prasat. 6 úlů, 25 slepic, 3 husy, jiná
drůbeţ 20.
Čp.2: Majitel domu Růţička Josef, n.10.2.1874 Strpí.
Manţ.: Marie, n.25.7.1875 Strpí. Děti: Marie,
22.3.1901. Anna, n.25.9.1902. Josef, n.1.6.1906.
Bratr: Růţička Václav, n.19.7.1864 Strpí. Jeho dcera
Blaţena, n.28.8.1907. Majetek: 2 koně, 9 hov. dob.,
10 prasat, 25 slepic, 3 husy, jiná drůbeţ 50.
Čp.3: Majitel domu Zoch František, n.16.12.1855 Strpí. Manţ.: Terezie (roz. Štěrbová), n.28.11.1862 Strpí.
Děti: Alţběta, n.12.11.1893. Jan, n.28.5.1892. Marie,
n.12.11.1897. František, n.3.2.1893. Majetek: 3 koně, 9 hov. dob., 17 prasat, 15 slepic, 3 husy, jiná drůbeţ 4.
Čp.4: Majitel domu Hraba Jan, n.30.5.1857 Strpí.
Manţ.: Kateřina, n.10.12.1865 Strpí. Děti: Jan,
n.19.8.1894 Strpí. Václav, n.7.9.1897. Matěj,
n.10.2.1899. Adolf, n.1.4.1911. Otec: Hraba Jan,
n.10.5.1829 Strpí. Majetek: 2 koně, 9 hov. dob., 17
prasat, 5 úlů, 38 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ 10.
Čp.5.: Majitel domu Straka Josef, n.16.2.1853 Strpí.
Manţ.: Anna. n.8.5.1876 Strpí. Děti: Marie,
n.16.9.1902. Josef, n.19.10.1903. Tchýně: Ráflová
Marie, n.8.9.1846 Mladějovice. Majetek: 2 hov., 1
prase, 9 úlů, 13 slepic.
Čp.6.: Majitel domu Říha Jan, n.16.5.1866 Strpí.
Manţ.: Anna, n.29.6.1870 Malý Bor. Synovec: Pech
Jan, n.24.8.1897 Malý Bor. Personál: Vobr František,
n.9.5.1890 Strachovice, čeledín. Ţemličková Anna,
n.11.10.1809 Zbudov, sluţka.
Majetek: 2 koně, 8 hov. dob., 1 koza, 12 prasat, 30
slepic, 1 husa, jiná drůbeţ 5.
Nájemníci: Ţemlička Matěj, n.12.2.1863 Záboří, dělník u c. k. státních drah. Manţ.: Marie (roz Voldřichová), n.9.5.1867 Raţice. Děti: Marie, n.1.9.1894 Malé
Záblatí. Tomáš, n.27.12.1887 Malé Záblatí. František,
n.3.10.1897 Malé Záblatí. Vojtěch, n.18.4.1903 Malé
Záblatí. Barbora, n.8.4.1903 Malé Záblatí.
Čp.7: Majitel domu Pech Tomáš, n.20.1.1868 Strpí.
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Manţ.: Marie, n.22.7.1860 Stará Ves (České Budějovice). Personál: Chalupa Jakub, n.1833 Týn nad Vltavou, čeledín. Fiklíková Alţběta, n.10.8.1880 Drahonice, sluţka. Majetek: 15 hov. dob., 9 prasat, 5 úlů, 35
slepic.
Čp.8: Majitel domu Petrášek František, n.24.8.1870
Strpí. Manţ.: Alţběta, n.21.10.1881 Smrkovice. Syn:
František, n.5.9.1910 Strpí. Bratr: Petrášek Matěj,
n.1.3.1880 Strpí. Personál: Pekárková Marie,
n.24.6.1902 Protivín, sluţka. Majetek: 12 hov., dob.,
14 prasat, 19 slepic, 3 husy, jiná drůbeţ 4.
Čp.9: Majitel domu Pomej František, n.6.6.1881 Strpí.
Manţ.: Anna, n.11.8.1885 Týn nad Vltavou. Syn: František, n.26.4.1910 Strpí. Otec: Pomej Josef,
n.7.3.1852 Strpí. Manţ.: Anna, n.26.7.1853 Selibov.
Personál: Košina František, n.5.11.1895 Malý Újezd.
Majetek: 13 hov. dob., 16 prasat, 6 úlů, 25 slepic, 2
husy, jiná drůbeţ 2.
Čp.10: Majitel domu – Starosousedi Strpí. Nájemníci:
Chum František, n.8.9.1867 Mířetice, obecní pastýř.
Manţ.: Františka (roz. Staňková), n.3.1.1864 Krušlov.
Děti: František, n.25.11.1895 Předslavice. Josef,
n.21.11.1897 Předslavice. Marie, n.1.9.1899 Vlachovo Březí. Anna, n.8.9.1901 Vlachovo Březí. Jan,
n.7.1.1907 Křepice. Václav, n.4.10.1903 Praţák.
Tchýně: Vojáková Marie, n.5.2.1815 Nespice. Majetek: 1 hov. dob., 1 prase, 5 slepic, 1 husa,
Nájemníci: Petrlík Matěj, n.29.2.1870 Týn nad Vltavou, vdovec, dělník v hospodářství.
Čp.11: Majitel domu Petrášek Josef, n.12.3.1878 Strpí. Manţ.: Barbora, n.20.1.1876 Hvoţďany. Teta: Faktorová Kateřina, n.15.4.1827 Hvoţďany. Majetek: 4
hov. dob., 2 prasata, 7 slepic, 1 husa.
Č.12: Majitel domu Kolář Jakub, n.8.7.1870 Malé
Záblatí. Manţ.: Marie. n.6.9.1886 Skály. Sestra: Kolářová Kateřina, n.6.2.1881 Radomilice, svobodná. Neteře: Kolářová Blaţena, n.10.12.1901 Strpí. Kolářová
Marie, n.7.4.1906. Otec: Kolář Václav, n.8.7.1834
Velké Záblatí. Manţ.: Anna, n.25.7.1837 Týn nad Vltavou. Neteř: Bílá Kateřina, n.26.8.1844 Strpí. Majetek:
4 hov. dob., 10 slepic, jiná drůbeţ 2.
Čp.13: Majitel domu Trobl Jan, n.24.8.1845 Truskovice. Manţ.: Kateřina, n.6.11.1847 Klus. Syn: Václav,
n.17.7.1883 Strpí. Majetek: 7 hov. dob., 4 prasata, 11
úlů, 22 slepic, 6 kachen, jiná drůbeţ 3.
Čp.14: Majitel domu Pech Tomáš. Nájemníci: Šálek
Václav, n.26.9.1853 Pohorovice, dělník na dráze.
Manţ.: Kateřina, n.26.4.1866 Strpí. Děti: Alţběta,
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n.1.11.1898. Růţena, n.25.9.1900. Majetek: 2 hov.
dob., 8 slepic.
Čp.15.: Majitel domu Vobr Václav. n.18.9.1850 Malé
Záblatí. Manţ.: Marie (roz. Turková), n.24.12.1851
Líbiv. Děti: Vojtěch, 23.4.1884 Strpí. František,
n.7.1.1884. Anna, n.23.4.188. Václav, n.6.7.1889.
Josef, n.22.11.1900. Karel, n.13.10.1894. Majetek 4
hov. dob., 2 prasata, 20 slepic, jiná drůbeţ 3.
Čp.16: Majitel domu Ráfl Jan, n.4.5.1860 Strpí, mlynář. Manţ.: Anna (roz. Mačurová), n.8.9.1879 Strpí.
Děti: Jan, n.6.1.1901. Václav, n.13.3.1902. Anna,
n.7.2.1908. Růţena, n.7.6.1910. Majetek: 5 hov.
dob., 2 prasata, 6 úlů, 15 slepic, jiná drůbeţ 4.
Čp.17: Majitel domu Pomej František. Nájemníci: Sebera Martin, n.8.11.1868 Truskovice, skladník zboţí u
dráhy, ţenatý ( manţelka zde není uvedena). Děti: Vojtěch, n.23.4.1889 Čavině. Marie, n.11.11.1893 Čavině. Anna, n.26.6.1895 Radomilice. Aloisie,
n.2.6.1897 Radomilice. Johanna, n.18.5.1899 Radomilice. Karel, n.4.2.1901 Radomilice. František,
n.19.11.1902 Radomilice. Majetek: 2 hov. dob., 8
slepic, 1 husa.
Čp.18: Majitel domu Faktor Antonín. Nájemníci: Faktorová Kateřina, n.16.9.1838 Krč, vdova. Majetek: 15
slepic.
Čp.19: Majitel domu Hraba Jan. Nájemníci: Popel Matěj, n.28.1.1850 Strpí, hlídač u dráhy. Manţ.: Marie
(roz. Soukupová), n.9.8.1850 Olešník. Děti: Tomáš,
n.19.12.1890. Jan, n.20.6.1895. Josef, n.3.8.1892.
Čp.20: Majitel domu Zoch František. Nájemníci: Johanna Tomáš, n.29.12.1880 Tvrzice, nádeník. Manţ.
Marie, n.26.7.1878 Vodňany. Děti: František,
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n.11.4.1907 Vodňany. Kateřina, n.20.8.1907 Malý
Újezd. Marie, n.22.3.1908 Malý Újezd. Majetek: 3
hov., 1 koza, 10 slepic, 1 husa.
Čp.21: Majitel domu Růţička Josef. Nájemníci: Krejčí
Josef, n.8.4.1851, Vodňany, dělník v zemědělství.
Manţ.: Alţběta, n.13.9.1862 Libějovice. Majetek: 3
hovězí, 2 prasata, 15 slepic, 1 husa.
Čp.22: Majitel domu Faktor Antonín. Nájemníci: Faktor
Václav, n.7.1.1840 Strpí. Manţ.: Terezie, n.8.9.1845
Strpí. Synovec Faktor Václav (syn Matouše a Eleonory,
roz. Štěpánková), n.25.9.1894 Strpí. Majetek: 2 kozy.
3 slepice, 1 husa.
Čp.23: Majitel domu – c. k. státní dráha. Nájemníci:
Šafanda Tomáš, n.27.10.1863 Velký Bor, hlídač u
dráhy. Manţ.: Marie, n.9.10.1871 Babiny. Děti: Josef,
n.14.7.1894 Velký Bor, tesař. Karel, n.30.10.1896
Velký Bor. Marie, n.4.10.1899 Velký Bor. Anna,
n.16.11.1902 Velký Bor. František, n.28.5.1905 Bílá
Hůrka. Jaroslav, n.18.4.1906 Bílá Hůrka. Majetek: 3
hov. dob., 1 prase, 20 úlů, 13 slepic, jiná drůbeţ 8.
Čp.24: Majitel domu – c. k. státní dráhy. Nájemníci:
Blaţek Václav, n.15.10.1850 Sedlice, hlídač u dráhy.
Manţ.: Marie, n.17.2.1852 Malé Záblatí. Děti: Václav,
n.3.10.1888 Malé Záblatí. Eleonora, n.11.2.1892 Malé Záblatí. Majetek: 2 hov. dob., 11 slepic, jiná drůbeţ
2.
Čp.25: Majitel domu Hubáček František,
n.27.11.1867 Pašovice, polní hospodář. Manţ.: Marie,
n.4.4.1868 Spálený Újezd. Děti: Vojtěch, t.č. voják.
Marie, n.12.9.1895 Temelín. František, n.20.11.1903
Temelín.
Jiří louženský
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A ještě něco historie ...
Hi sto r i e o b e c n í ho ho s t i nc e

Základy obecního hostince byly poloţeny v roce 1901, kdyţ se rodina Pavlíků potřebovala vyrovnat s dcerou,
neboť to byl jeden velký objekt č.p.26. Byl rozdělen na polovinu.Část objektu byla zbourána a přestavěna na hostinec, ke kterému náleţel sad a nad sadem bylo ještě pole, které zasahovalo rozlohou aţ k cestě vedoucí od cesty do
Jezer aţ k nynější Ţelivce.
Do hostince se jezdilo mezi hostincem a č.p.25. Tento vjezd je zachován. Hostinec po postavení byl prodán Pivovaru v Protivíně. Za totality vrácen zpět obci. Nějaký čas ho provozovala i Jednota, od které byl odkoupen zpět
pro obec a přestaven. Dvorek byl zastaven, čímţ se prodlouţil sál, lokál a zmenšila se kuchyně, sociální zařízení
bylo vybudováno uvnitř. Později byla v patře k pokojům vybudována z chodby malá kuchyňka, sprchový kout a
WC. Dříve kaţdý hostinský, který hostinec i obýval, pouţíval kuchyni v přízemí.
V devadesátých letech minulého století bylo sociální zařízení přebudováno zvlášť pro muţe a zvlášť pro ţeny,
byl vestaven v lokále bar a přestavena kuchyňka – prostě zmodernizováno.
V roce 2010 dostal hostinec nového nájemce, (před tím od roku 1945 se vystřídalo tolik hostinských, ţe jména
si těţko zapamatovat – nejméně 15) byla provedena výměna oken, kuchyně zmodernizována a také byl v sále místo
okna vybudován únikový východ. (pokračování příště)

Marie Trochová
Paničky a páníčkové našich nejvěrnějších kamarádů, jako každoročně tak i letos, poté co slezl sníh a povolily mrazy, bylo veškeré obyvatelstvo obce seznámeno, a to ve velmi hojné míře s výsledným produktem kvalitního trávení Vašich čtyřnohých mazlíčků. Některé lokality, zvláště pak pěšina, by v tomto směru mohly
podávat zdrcující svědectví. Mnoho z nás tak bylo nechtěně poctěno odnést si reprezentativní vzorky tohoto
„zlata“ domu k bližšímu „prozkoumání“ ve vzorcích podrážek a tak podobně. Chraňte prosím proto své miláčky tím, že vše, co kde vytrousí z toho „místa“ pod ocáskem, seberete do pytlíčku, lhostejno zda papírového,
nebo klidně i toho co v něm donesete domu rohlíky, a vyhodíte to do koše. Cestou jich najdete dost. Ochrana
psíka před nevraživými pohledy a názory je jedna z mála věcí, co pro něj můžete udělat, a měli byste to
udělat rádi a s vděčností, neboť jak řekl americký spisovatel a humorista Josh Billings „Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než
sebe“.
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Inzerce

Moţnost soukromých a firemních oslav, pronájem sálu.
Po domluvě moţná úprava otevírací doby v případě konání akce.
www.cicenickahospoda.wz.cz; tel.: 606 149 369

Sluneční elektrárna Číčenice s. r. o.
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice
Za myslivecké sdruţení Stráţka Číčenice si dovolujeme občanům připomenout, ţe měsíc červen je označen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Označení měsíce června měsícem myslivosti není náhodné, neboť v tomto měsíci přibývá v přírodě
většina odchovaných mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře, ale i ostatních volně ţijících ţivočichů.
V zájmu minimalizace nepříznivých vlivů na reprodukci mláďat všech ţivočichů ve volné přírodě je nutno dopřát tomuto kaţdoročnímu opakovanému ţivotnímu procesu probíhajícímu v přírodě k zachování existujících druhů ţivočichů maximální klid a
tento proces nenarušovat. Pochopením a respektováním těchto opakujících se zákonitostí v přírodě můţe kaţdý občan přispět
i její ochraně. Označení měsíce června měsícem myslivosti a ochrany přírody je od roku 1959, tedy nepatří ke staletým mysliveckým tradicím, přesto význam je opodstatněný v návaznosti na zesilující tlak nepříznivých vlivů a zátěţí na přírodu, např.
chemizace, velkoplošné hospodaření, znečištěné ovzduší a vody, intenzivní zemědělská výroba, doprava atd..
Myslivecké sdruţení Stráţka Číčenice tímto děkuje Obci Číčenice za finanční příspěvek v roce 2011 směřující k ochraně přírody.
Za MS Strážka Číčenice
hospodář MS Václav Petržílka
předseda MS Ladislav Kašpar

Číčenický hlasatel
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Sport
Turnaj v kopané
Turnaj se uskutečnil dne 11.6.2011 na fotbalovém hřišti TJ Blata Číčenice. Zúčastnilo se šest druţstev a hrálo se na malém hřišti 2 x 15
minut. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin
a vše začalo prvním výkopem v devět hodin. Tak jako i v minulém ročníku se hrálo s nasazením, ţe by to mohlo být vzorem pro ligová muţstva. Uţilo se i dost legrace a především jak hráči, tak i diváci se dobře bavili. A to bylo podstatné. V závěru turnaje se trochu pokazilo
počasí, ale nikomu to moc nevadilo.
Jak to dopadlo? Na třetím místě dívčí tým Jafa Protivín, kde byl vyhodnocen i nejlepší brankář, tedy brankářka. Druhé místo obsadilo muţstvo Los Bombardos s nejlepším střelcem turnaje. Ve strhujícím finále vybojovalo vítězství druţstvo Slávie Číčenice a po právu získalo zlatý
pohár. Ceny a diplomy účastníkům předala starostka obce a pořadatelé.
Co na závěr. Jednalo se o pěknou sportovní akci, kde účast hráčů i diváků byla slušná a na hřišti i ochozech to intenzivně ţilo. Je proto
potřeba poděkovat organizátorům, především paní Pečené s rodinou za přípravu a koučování turnaje.
(JOu)

Informace OÚ
Žaloba na Obec Číčenice
V roce 1991 došlo k převedení domu v Číčenicích s číslem popisným 45 na základě předávacího protokolu z Technických sluţeb
Měst NV ve Vodňanech do majetku Obce Číčenice. Bohuţel nebyl tento majetek zapsán do katastru nemovitostí. Toto se učinilo aţ
v roce 2007, kdy se při kontrole majetku zjistilo, ţe Obec hospodaří s majetkem, který nemá dle katastru nemovitostí ve svém majetku. Následně tedy byla uzavřena darovací smlouva mezi Technickými sluţbami Měst NV ve Vodňanech, zastoupené likvidátorem
společnosti a Obcí Číčenice. V roce 2009 došlo k prodeji jednotlivých bytů stávajícím nájemníkům. V září 2009 vyzval Úřad pro
zastupování státu (ÚZSVM) Obec k vydání majetku pro bezdůvodného obohacení. Obec v té době vyuţívala příleţitostně poradenství JUDr. Vladislavy Halodové, která začala v této věci Obec Číčenice zastupovat.
V únoru 2010 podal ÚZSVM ţalobu na Obec Číčenice a jednotlivé majitele bytů o určení vlastnictví k nemovitostem. Aţ do doby
vynesení rozsudku probíhalo dokazování a výslechy svědků. V únoru 2011 zamítl Okresní soud ve Strakonicích ţalobu a potvrdil
vlastnické právo k nemovitostem stávajících majitelů.

Na webu najdete:
Číčenický klub

www.cicenicky-klub.ic.cz

Dobrovolný svazek Blanicko otavského regionu

www.blanicko-otavsko.eu

O Vítu Fučíkovi, zvaném Kudlička

www.kpufo.cz/wst/ptac.htm
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Pod pokličkou
Tentokrát kuskus
Kuskus (Couscous) je tradiční marocké lidové jídlo. Je vyroben z tvrdé pšenice, která je nejdříve zpracována na krupici a dále formována do kuliček. Poté jsou napařovány a vysušeny. Tím, ţe je kuskus
produkován z celých zrn (celozrnný), obsahuje spoustu cenných látek obsaţených právě v obalových
vrstvách zrna a také vlákninu. Pouţití je stejné jako u rýţe a jiných obilovin. Je vhodný pro rychlé vaření, jeho příprava je velice krátká. Lze jej uvařit s mlékem jako dezert s ovocem, do salátů, se zeleninou, luštěninami či masem.
Základní příprava kuskusu: zalijeme horkou vodou 1:2 a necháme 10 min. stát. Takto připravený
kuskus můţeme dále upravovat opékáním, marinováním, dušením s dalšími ingrediencemi, zapékáním atd.
Kuskus s brokolicí
140 g kuskusu, 240 ml vody, 300 g brokolice. 1 bylinková lučina, kysaná smetana dle potřeby, bylinková sůl, 2 lžíce
olivového oleje
V hrnci povaříme hlavičky brokolice do měkka, přibliţně 5 minut. Kuskus v hrnci zalijeme vroucí vodou. Necháme stát
pod pokličkou. Ještě teplý kuskus ochutíme olivovým olejem, přidáme bylinkovou sůl. Do kuskusu vmícháme lučinu,
smetanu a brokolici.
Kuskus s kuřecími kousky a zeleninou
250 g kuskusu, olivový olej, bylinková kostka, máslo, oblíbená kořenící směs, 2 kuřecí řízky, oblíbená kořenící směs,
sůl, 150 g mražené kukuřice, zelená cibulka, 2 rajčata, petrželka
Kuskus připravíme podle návodu na obalu, jen s tím rozdílem, ţe do vroucí vody na jeho přípravu přidáme nejenom
bylinkovou kostku nebo masox, ale i mraţenou kukuřici.
Maso nakrájíme na drobnější kostičky, osolíme, okořeníme a zprudka opečeme na pánvi.
Z rajčat odstraníme duţninu a nakrájíme je nadrobno, cibulku na kolečka, petrţelku najemno. Vše promícháme a necháme pod pokličkou chvíli rozleţet a prolnout chutě.

Ze starých kalendářů
Co červenec neuvaří-srpen neupeče.
Svatá Markéta vede žence do žita.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledně podzim na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zima.
Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
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