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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
● schváleno uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
a darovací smlouvu s TJ ZŠ Blata Číčenice
● projednán návrh o pořízení změny územního plánu obce Číčenice na žádost pana Jampílka a pana ing. Mužíka z důvodu
těžby štěrkopísků v lokalitě Čavyně – Vodňany (vlastní těžba
by se též dotkla katastrálního území Číčenice)
● podána zpráva o přípravě vybudování protipovodňových
opatření na Radomilickém potoce v souladu s ÚPD obce
Číčenice
● schválen odprodej tzv. prádelny u domu čp. 45 v Číčenicích
panu Líkařovi Jiřímu
● obec se stává od 1. 8. 2009 plátcem DPH (dochází o navýšení cen služeb poskytovaných obecním úřadem)
● schváleno „Prohlášení vlastníka“ budovy obecního hostince
(jedná se o rozdělení budovy na bytové a nebytové prostory)
● převeden kopírovací stroj na MŠ v Číčenicích
● schválen nový spisový a skartační řád obecního úřadu
● projednán dopis pana Lachouta adresovaný zastupitelstvu
● obec získala dotaci na zřízení „CZECH-POINTU“ ve výši
79 837 Kč
● souhlasí s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou předložila firma „GARANTA. CZ“ k zakázce „Želivka-retenční nádrž“; dle zadaného kritéria byla jako vítěz
zadávacího řízení vybrána společnost Š+H Bohunice, s. r.
o., se sídlem Temelín 3, s celkovou výší nabídkové ceny
2 775 536 Kč
● odsouhlasen prodej obecních pozemků p. Líkařovi, rodině
Adámků, Končabům a Malkusům
● dále bylo schváleno zřízení věcného břemene práva chůze
a jízdy k plechovým garážím, stojícím u bytovky čp. 94
(podmínkou k odprodeji pozemků pod garážemi)
● seznámení s kalkulací pro ustájení nalezených psů do útulku
ve Volenicích u Březnice (příjem psa 809 Kč, doprava do
útulku 7 Kč/km, základní sazba za KD psa 131 Kč)
● obci se podařilo získat dotaci ve výši 20 000 Kč z Jihočeského kraje na opravu kaple v Újezdci
● pan Troch Ladislav zažádal o uvolnění z funkce místostarosty od 1. 9. 2009, na základě žádosti provedena volba nového
místostarosty, kterým se stala paní Hrabová Marie
V posledním čtvrtletí roku 2009 budou ukončeny opravy
sakrálních staveb v Číčenicích, Strpí a Újezdci, jejichž realizaci
podpořila Nadace ČEZ.
>>>>>>>

Vítání občánků – sudičky se sklánějí nad kolébkou s nejmladším občánkem Zuzankou Veselou. Více si přečtěte na
3. stránce.
Foto K. Burda

Mše v místní kapli se v letošním roce
v období posvícení v Číčenicích neuskuteční z důvodu návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší republice.
Děkujeme za pochopení.
>>>>>>>
Dovolte mi také veřejně poděkovat firmě „Byliny Mikeš“
za pomoc při odvozu materiálu, získaného v rámci humanitární
pomoci zatopené oblasti Novojičínska.
Další tzv. „setkání se starostou“ se uskuteční dne 22. října
2009 od 17, 00 hodin v zasedací místnosti obce Číčenice.
Milan Holeček, starosta obce

DATOVÉ SCHRÁNKY

Dnem 1. července 2009 vstoupil v platnost zákon
300/2008 Sb., který upravuje informační systém datových
schránek.
Co je to datová schránka?
Je to systém veřejné správy, který je určen k doručování
dokumentů mezi orgány veřejné moci (např. obecní úřady)
navzájem, mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami
či podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami.
Např. jsem-li podnikatel (či podnikající fyz. osoba, fyzická
osoba se zřízenou datovou schránkou), do mé datové schránky mi orgán veřejné moci doručí datovou zprávu (doručený
dopis) od úřadu. Do datové schránky „vhodím“ doporučený
dopis, který posílám úřadu.
Kdo bude mít datovou schránku?
1. července 2009 byly zřízeny datové schránky automaticky a povinně orgánům veřejné moci a všem právnickým
osobám zapsaným do obchodního rejstříku. Fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám jsou datové schránky
zřizovány ministerstvem vnitra bezplatně na vlastní žádost
(do 3 dnů od podání žádosti).
Komu budu prostřednictvím své datové schránky posílat
zprávy?
Od 1. července 2009 mohou právnické, podnikající
fyzické osoby a fyzické osoby posílat orgánům veřejné moci
dokument přes datovou schránku – bezplatně. V přechodném
období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 mohou fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat
do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické
osoby nebo právnické osoby pouze faktury nebo obdobné
žádosti o zaplacení. Od 30. června 2010 bude možno přes
datové schránky posílat dokumenty bez omezení.
Jak si zřídím datovou schránku?
O zřízení datové schránky si lze zažádat přes kontaktní
místa Czech POINT, nebo máte-li kvalifikovaný certifikát
elektronického podpisu, lze si zažádat přes internet. Žádost
lze poslat i písemně s ověřeným podpisem na ministerstvo
vnitra – formulář najdete na níže uvedených webových
stránkách.
Další informace najdete na www.datoveschranky.info
nebo můžete volat na infolinku 270 005 200.

SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU
Schváleny rozhodnutím zastupitelstva obce číslo
V/2009 ze dne 22. července 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
Kopírování barevných dokumentů A4:
jedna strana listu 15Kč / obě strany 30 Kč
Kopírování barevných dokumentů A3:
jedna strana listu 30Kč / obě strany 45 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
ceny jsou uvedeny bez DPH

Obecní knihovna a internet:
Knihovna je otevřena v MŠ v Číčenicích
každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16 do
18 hodin. K zapůjčení jsou nové knihy ze
strakonické knihovny.

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿
Nejstarší
občan ze Strpí
pan Karel Kolář.
Foto M. Hrabová

ČERVENEC
Mrázová Anna ............... 60 let
Želízko Josef ................. 60 let
SRPEN
Kolář Karel .................... 88 let
Hečko František ............ 60 let
Vítková Vlasta ................ 84 let
ZÁŘÍ
Vavrušková Marie ........ 80 let
Čejková Marie ............... 60 let
Dne 15. 8. 2009 oslavil své 89 narozeniny rodák
z Číčenic a čestný občan naší obce pan profesor
MUDr. Ctirad John, DrSc.
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hlavně hodně zdraví.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
OBČÁNKY VÍTALY SUDIČKY.
24. červenec 2009 se stal dnem, kdy byli do naší obce
Číčenice přivítáni noví občánci.
Tato slavnostní chvíle se uskutečnila netradičně v budově
naší mateřské školy. Po vstupu do budovy přivítal děti, rodiče,
prarodiče a hosty nejen pan starosta Milan Holeček, ale nově
i tři sudičky, speciálně pozvané pro tuto akci. Po slavnostním
projevu paní Hrabové, popřály sudičky dětem do kolébky
mnoho dobrého a předaly jim dárky. Poté pan starosta pogratuloval maminkám a obdaroval je květinou, tatínkům pak
popřál hodně trpělivosti s výchovou. Oba rodiče se podepsali
do pamětní knihy.
Celý tento akt dokumentoval pan Karel Burda. Fotografie z této akce lze objednat přímo v ateliéru p. Burdy ve Vodňanech.
Děkuji všem, kteří s touto akcí pomáhali.
Hrabová Marie – foto na stránce K. Burda, Vodňany
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Vrzáková Kateřina
Machová Michaela
Kentrat Juno Leon
Fodor Matyáš
Zíková Nikola
Smékal Filip
Veselá Zuzana
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PODĚKOVÁNÍ!
Dne 30. června 2009 byla s pomocí
OU, firmy Byliny Mikeš, které poskytlo auto i s řidičem, vypravena povodňová sbírka do oblasti nejvíce poničené
povodní. Konkrétně do oblasti Nový Jičínvesnice Bludovice. Osobně jsem se této
jízdy zúčastnil a spolu s řidičem panem
Polívkou jsme dovezli sbírku přímo na
místo nejpotřebnější. Na rovinu musím
říci, že jsem nic podobného v životě neviděl. Hrůza, beznaděj, lidská tragedie. Chtěl bych touto
cestou poslat od místních lidí veliké poděkování, které
nám neustále opakovali dokola. Měli jsme s toho dobrý
pocit. Poděkování patří všem místním i přespolním,
kteří nezištně vypomohli se sbírkou, Obecnímu úřadu
za peněžní dar, za který jsme dokoupili hygienické
potřeby, lopaty, hadry apod. Nesmím zapomenout poděkovat panu Mikešovi, který bez problémů poskytl auto
i s řidičem zdarma. Všem patří velký dík.
Martin Iša
BESEDA SE STAROSTOU
Dne 15. 7. 2009 se v prostorách restaurace u Polívků
uskutečnilo setkání občanů obce se starostou M. Holečkem. Podnět k této akci vzešel z Obecního úřadu a cílem
bylo zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci. Starosta obce na místě odpovídal na dotazy a o řadě problémů
obyvatel obce se diskutovalo. Někdy i plamenně. Tuto
akci lze uvítat, možná se mělo účastnit více místních. Foto
viz. prohlížeč http://picasaweb.google.cz/oujezdec (JOu)
ŠTĚRKOPÍSKY ČAVYNĚ
Dne 22. července 2009 se na veřejném zasedání obecních zastupitelů jako jeden z bodů programu prezentovalo
i projednání těžby štěrkopísků v oblasti Čavyně. Uvažovaná
oblast těžby, která je především v katastrálním území města
Vodňany, přeci jenom zasáhne do katastru obce Číčenice
a to už je věc, která mě zajímá. V březnu tohoto roku jsem
byl totiž přítomen na veřejné diskuzi v Kulturním domě
ve Vodňanech a tak jsem očekával, s čím přijde zástupce těžební společnosti a investora do Číčenic. Ještě pro
upřesnění, podíl těžby v katastru obce je z plochy asi 7
hektarů oproti celkové výměře přes 123 hektarů. Jenomže
většina pozemků je v první a druhé bonitní třídě a těžební
společnost nemá zatím souhlas s jejím vynětím. A tak to
tedy zkoušeli u nás, že by se vlastně začalo těžit pod obcí
u Dřemlinského potoka. Vystoupení Ing. Mužíka a pana
Jampílka se podle mého názoru neslo ve stejném duchu
jako dříve. Chtějí těžit, podnikat a nic moc okolo je vlastně
nezajímá. Hluk a prašnost? Všechno bude v normě! Voda
ve studních? Nedojde k úbytku. Ochrana proti velké vodě?
Bude proti pětileté! Doprava vytěženého materiálu? To
je věc dopravce! Sliby, sliby. No jo, jenže tohle všechno
mě zajímá. Bude se dostavovat Temelín a je tedy předpoklad, že valná část produkce půjde přes obec Číčenice.
A tady už dojde k výraznému zhoršení životního prostředí
a bezpečnosti v obci. Zhruba si dovedu představit zátěž
od pendlujících kamionů a to je věc, se kterou nemohu
souhlasit. Takže vystoupení obou pánů mě v této oblasti
zdaleka neuspokojilo a nepřesvědčilo o jejich serióznosti.
V diskuzi, mnohdy bouřlivé, zazněly názory místních
obyvatel a to je dobře! Nesmíme nechat se sebou „vorat“.
Závěr z tohoto zasedání a debaty o těžbě písků z úst starosty zněl – v dalším termínu se k této věci musíme znovu
sejít. A tak jsme se sešli. Dne 26. srpna 2009 se v rámci
Číčenický HLASATEL

veřejného jednání zastupitelstva obce znovu
tento problém dostal na pořad. Tentokrát to
bylo bez zástupců investora, zato s účastí
zástupců občanů z Vodňan. A protože to byli
členové zastupitelstva města, tak přítomným
sdělili průběh přípravy akce těžby, jak tam
probíhal. Především jsem zaregistroval, že
celá příprava byla vedena bez široké publikace a účasti občanů, pomalu v nějakém
utajení. Podle sdělení jsou nejasnosti od
počátku, co se týká uvažované rozlohy záboru půdy a těžby a městské zastupitelstvo těsnou většinou
hlasuje ve prospěch investora. To co jsem slyšel, na mě
neudělalo dobrý dojem. Jak tedy z toho? Pokud obec
Číčenice, respektive zastupitelé obce neschválí změnu
územního plánu dotčených sedmi hektarů, tak se na nich
nebude těžit. Jenomže to nezabrání těžbě na dalším území
v katastru Vodňan. Tam se prozatím vše zarazilo na nevynětí pozemků z půdního fondu. Pak je tu otázka dalšího
postupu zastupitelstva Vodňan a jeho případného hlasování
a referenda. Pro tuto chvíli však vidím potřebu důkladného
právního rozboru celé kauzy a následně dalšího postupu
proti zahájení stavby.
Ing. J. Trs, Újezdec
B&S HAWK – škola tradičního sokolnictví
Sokolnictví v srdci Evropy – ZNALOST A VÁŠEŇ
Touha vycvičit dravého ptáka provází člověka již po
staletí... Umění sokolnictví bylo člověku odpradávna
láskou, vášní i prostředkem obživy. Bylo uměním předávané z generace na generaci a tajemství výcviku dravého
ptáka bylo střeženo v rodech jako cenný poklad. Dnes je
umění sokolnictví dostupné téměř pro každého. V samém
srdci Evropy, v České republice, se nachází naše škola
B & S Hawk-School of Traditional Falconry. B & S Hawk
– Škola tradičního sokolnictví se zabývá profesionální
výukou chovu a tradičního výcviku dravců, loveckých
dravců a sov. Škola je zde pro každého, kdo chce poodkrýt tajemství tohoto dávného umění. Zde Vám budou
přednášet lektoři s dlouholetou domácí i zahraniční praxí,
kteří Vám rádi předají své rozsáhlé zkušenosti v oblasti tradičního sokolnictví. Škola se především zabývá
výukou tradičního sokolnictví. Je ale vhodná i pro lidi,
kteří se chtějí v profesním či soukromém životě zabývat
jen dravci a sovami. Tzn. nemusíte nutně mít zájem jen
o lov s dravcem. Dravci a sovy, kteří jsou k dispozici
pro praktickou část Vaší výuky jsou z umělých odchovů.
V naší škole najdete zástupce sokolovitých dravců – Sokol
stěhovavý, Raroh velký, Poštolka obecná a též ostatní
dravce jako Káně Harrisovo, Káně rudochvosté, Jestřáb
lesní a Káně lesní atd. Ze sov poznáte například Sovu
pálenou, Puštíka obecného, Výra velkého. Našim cílem
není udělat velkou sbírku dravců, ze které část nelítá.
My chceme, aby všichni naši dravci a sovy měli vysoce
kvalitní péči a dostatek pohybu. To je, proč v naší škole
nemáme spoustu druhů exotických dravců a sov. S našimi
jedinci je zacházeno velice dobře a všem našim dravcům
i sovám se snažíme poskytnout ty nejlepší podmínky
k životu. Dodnes existují země, ve kterých funguje sokolnictví jako způsob obživy. Např. Kazachstán, Kyrgystán.
Škola B&S HAWK se zabývá biologickou ochranou
Jihočeského letiště v Českých Budějovicích. Naše práce
spočívá k zaplašení ptactva a jiné zvěře, aby nedocházelo
ke střetům s letadly.
Vítejte v naší škole tradičního sokolnictví.
www.bshawk.cz
Radek Staněk
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Výzdoba kapličky v obci Strpí
Kaplička obhlédnuta se starostou obce Číčenice p. Milanem Holečkem, a zjištěno následující. V čele síňky (prostoru)
kapličky je obraz sv. Trojice, kde Pána Boha představuje polopostava v ústroji pravoslavného popa – z čehož by bylo možné
usuzovat na vznik maleb v brzkém období po 1. svět. válce, kdy
se čsl. vojáci v ruském zajetí často setkávali s pravoslavnými
kněžími, a některý z navrátilců jako malíř amatér v tomto stylu
Pána Boha zpodobnil, jak drží v ruce kříž s umučeným Kristem v polopostavě a pod ním je pták podoby holubice v letu
vzhůru – tedy symbol Ducha svatého. Zleva na stěně v rámu
z omítky (o velikosti 70x50 cm) je postava s pozadím vrchů,
jezírkem zleva a dvěma berany po stranách a berlou v levé ruce.
Zprava stěny byl poznán motiv a postava sv. Floriána – patrona
všech hasičů, jak hasí dům, s konví v pravé ruce a praporcem
v ruce levé. Technika malby je prostá a provedená nejspíše
práškovými barvami s klihem, ale nejde o fresku provedenou
do čerstvě natažené omítky vápenné. Stav barevnosti obrazů
byl velmi špatný, takže některá místa byla zcela vybledlá
a zašlá, i stav omítky vyžilý, což by odpovídalo na stáří přes
80 let. Malby nejsou památkově chráněny, byť nad vchodem
kapličky je letopočet 1833, což značí stáří maleb – téměř
o 90 let později. Obrazy byly překresleny na igelit a po nahození
nové omítky zhotoveny nově dle originálu barvami „Mistral“
ve dnech 18. – 21. srpna a 24. – 25. srpna 2009, kdy byly zcela
dokončeny i s nápisy nad nimi v tomto znění: Pax Vobiscum =
Mír s vámi (na sv. Trojici), Fiat Voluntas Tua = Staň se vůle tvá
(nad obrazem zleva), Bene Facere Amico = Prokázat dobrodiní
příteli (zprava nad sv. Floriánem). Současné rozměry obrazů
bez rámečků z omítky (asi 90x105 cm) po levé a pravé straně.
V knize obrazu vlevo – Stat Sua Cuigue Dies = Každého čeká
poslední den. Autor původních maleb není známý. Malby nově
provedl Josef Moravec.
J. Moravec, Foto M. Hrabová
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STOPAMI DĚJIN

Legenda o Vítu Fučíkovi
V blízkosti silnice z Vodňan do Radomilic je v zákoutí
Strpského rybníka schovaná nenápadná samota zvaná Klus,
kterou tvoří pouze dvě chalupy. S touto samotou je spojeno jméno Víta Fučíka, o němž se dodnes vypráví legenda
o jeho pokusech s létáním. Co je neměnná pravda a co je
jen výmysl lidské fantazie? Podle této legendy si měl Vít
Fučík sestrojit plechová křídla a za pomoci nafouknutých
prasečích měchýřů bahenním plynem měl nejprve úspěšně přelétnout Strpský rybník, potom létat až do Vodňan
a dokonce se pokusit dolétnout až do značně vzdáleného
Písku. Sem ale nedolétl a skončil značně pohmožděn na hrázi
rybníka u Selibova. Na základě tohoto neúspěchu zanechal
Vít Fučík pokusů s létáním a věnoval se jen svému řemeslu.
Tak alespoň praví legenda, tedy jedna z mnoha fučíkovských
legend a mýtů, které se ale vynořily na povrch až v mnohem
pozdější době. Na počátku však byl na první pohled obyčejný člověk – Vít Fučík o jehož opravdovém životě toho
dnes víme dosti málo. Z osobních dat je známé jen přesné
místo datum úmrtí – 19. listopadu 1804 – tak jak je zapsáno
v matrice úmrtí farnosti na Bílé Hůrce, kam samota Klůs
patřila. Je zde také uveden věk 85 let – na tehdejší dobu
značně vysoký a jak se lidově říká „požehnaný“. Dále jeho
společenské postavení – dominikalista – tedy poddaný člověk, žijící a pracující na vrchnostenském majetku, v tomto
případě byl Fučík panským hajným a hlídačem u panského
Strpského rybníka. Uvedený věk v matrice 85 let musíme
brát s velkou rezervou. V této době se do matrik uváděla výše
věku jen velmi přibližně. Podle tohoto zápisu by se musel
narodit kolem roku 1719. Ale různé úřední zápisy, dodnes
dochované v bohatém schwarcenberském archivu v Třeboni,
uvádějí Fučíkův věk dosti rozdílně. Tak např. v roce 1773 je
uváděn jeho věk 40 let – tedy narozen až kolem roku 1733.
V roce 1802 zapsán s věkem 62 let – narozen kolem roku
1740. V pozůstalostním spise zhotoveném v roce Fučíkova
úmrtí je dokonce uveden věk 77 let – tedy narození kolem
roku 1727. Máme tedy poměrně dlouhé rozmezí pravděpodobného roku narození 1719 – 1740. Vkrádá se tak myšlenka
– co když na Klůsu žili dva Vítové Fučíkové, otec a syn?
Neznáme ani místo narození. V pozdější literatuře uváděný
údaj, že Fučík pocházel z rozsáhlého libějovického panství
je dosti všeobecný. Jen na okraj: v berní rule v roce 1654 se
příjmení Fučík vyskytuje ve vsi Hracholusky a s poznámkou Jan Kabát. Jiný Matouš Fučík žil v této době v obci
Lažišťka. Fučík jinak znamená – velmi čilý člověk, a tedy
lidově řečeno – větroplach. V roce 1765 dostal Vít Fučík od
vrchnosti povolení zakoupit chalupu při „velkém strpském
rybníku, jinak v Klusu“, za hotových 30 zlatých, s roční
činží 3 zlatý na dva životy. Chalupa později získala čp. 13
a patřila, i se sousedním stavením – zřejmě bývalou hájenkou
– ke asi jeden kilometr vzdálené obci Strpí. V třeboňském
archivu se rovněž dochoval pozůstalostní spis Fučíkův. Ten
je zde uveden jako soustružník a zůstalo po něm několik
kusů truhlářského a řezbářského náčiní. Zřejmě byl velmi
šikovným řezbářem, který zhotovoval sošky svatých do
okolních kapliček a do domácností. V pozůstalostním spise
je také uváděn dluh za zhotovení soch sv. Jana, Vojtěcha
a Floriána – peníze za dílo mu dlužila obec Malé Malovice. Rovněž jeden výměnkář mu zůstal dlužen za zhotovení
krucifixu. Vít Fučík zřejmě aktivně pracoval až do velmi
vysokého věku. V roce 1948 uveřejnil Dr. Jaroslav Michal
v almanachu vydaného k 170 výročí založení slavného písecČíčenický HLASATEL

kého gymnázia ukázku z deníku bývalého studenta tohoto
ústavu Jana Pavla Reitingera. Ten se narodil ve Vodňanech
kolem roku 1800 a studoval v Písku v letech 1819 – 1822.
V deníku je také uvedená zpráva o cestě píseckých studentů na samotu Klus u Strpí, kde hledali stopy po létání Víta
Fučíka. Zápis v deníku je také nejstarší známou písemnou
zprávou a jeho leteckých pokusech. „O prázdninách jsem
se častěji sešel s Vojt. Hanusem, nyní již druhým rokem
logikem v Praze, pak s Matějem Chalupským též třetím
rokem logikem. K svému neštěstí měli tito známost s jistým
spolužákem Fr. Wohlmannem z Netolic. Tento jinoch oba
nadejmenované z cesty k jich budoucímu blahu svedl tak,
že studie opustiti se nuceni viděli. Navedl Wohlmann své
soudruhy na svých otcích ještě 40 zlatých šajnů vylouditi.
S penězi těmi a s Wohlmannem se odebrali do Budějovic,
kde ocelových per, husích perutí, hovězí měchýřů, špagátu,
dykýtý atd. nakoupili a od Wohlamanna vybídnuti perutě
sestaviti, pak spolu všichni do Anglicka a Ruska cestovati,
tam veřejně lítati se viděti dáti a tak vydobytým převelikým
jměním obohaceni do vlasti se navrátiti, kde si pak velké
panství koupějí. Takovým poradám já přítomen, ačkoli
o tolik let mladší, než každý oných tří, jsem se jim vysmál,
však též s ousměškem od nich poučen byl, že budu rád,
když mne za svého zámeckého kaplana přijmou. S ohledem
na moji chudobu se domnívali, že nic jiného, leč duchovní
ze mne býti musí. Zásobeni náčiním k zhotovení perutí
vynalezli jistého na samotě bydlícího samoučeného řezbáře
– od obecního lidu jen „Kudlička“ nazvaného, který před
několika roky opravdu v létání u přítomnosti knížete Josefa
Schwarzenberga se pokusil s hráze přes malý rybník – na
kterém kníže onen zároveň hon na kachny držel – perutěmi
samotným zhotovenými ozbraněn přelétnouti chtěje, doprostřed rybníka spadl. Študenti oni v naději učeností svou,,
Kudličky“ chybu napraviti odebrali se k tomuto a pracovali
několik týdnů, až perutě zhotovili, načež v střeše „Kudličkově“ chalupy došky tolik proklestili, co by osoba prolézti
mohla. Teď se jednalo o to, kdo z nich zkoušku podnikne?
I rozhodli se konečně, že Vojtěch Hanus pokus podstoupiti
a s půdy sletěti musel a také opravdu vzdor ozbrojení perutěmi sletěl, a tak, že si ruku z ramene vyrazil, spadnuv z půdy
zrovna před chalupu na zem; študenti druzí jej k jeho otci
doprovodivše, perutě „Kudličkovi“ ponechali a domů se
odebrali.“ Tato příhoda se zřejmě stala o prázdninách někdy
kolem roku 1818, tedy 14 let po smrti Víta Fučíka. Oním
v příběhu nazývaným Kudličkou byl ale zřejmě Fučíkův
zeť Vavřinec Straka ze Sedlice, který se v roce 1784 oženil
s Annou Fučíkovou. Potomci tohoto Straky v domě na Klůsu
bydleli do konce 19. století. Potom zde v průběhu 20. století žila rodina Troblů, která v ústním podání přenášela dál
legendu o létajícím řezbáři Vítu Fučíkovi – Kudličkovi. Co
je pravda – a co jen legenda? Těžko říci. Na téma letecké
pokusy Víta Fučíka byly nasány desítky článků – většinou
kopírující již známé údaje i legendy, byla vydána kniha pro
děti a dokonce byl tento jeho příběh zfilmován. Po pravdě
řečeno, ani v dnešní době se nikomu nepodařilo hodnověrně
dokázat, že Vít Fučík skutečně jakési pokusy s létáním konal.
Na druhé straně si nelze hodnověrně vysvětlit vznik legendy. Inu stále je něco mezi nebem a zemí. A jen hodnověrný
dobový písemný doklad, ležící někde v zapadlém archivu,
by tuto Fučíkovskou legendu pomohl osvětlit.
Jiří Louženský
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Mateřská škola Číčenice

ČÍČENICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLNÁ SKŘÍTKŮ
Děti z mateřské školy po prázdninách vítaly nejen vyzdobené prostory „školičky“, ale hlavně usměvavé paní učitelky Jitka
Langerová a Jaruška Bojková. S dvacetiosmi malými kamarády,
nejen z Číčenic, ale i z Vodňan, Dubence, Radomilic, Černěvsi,
Záblatíčka, Chelčic a Dívčic se přivítalo dvanáct pohádkových
kamarádů – skřítek Vítek, Révovníček, Bedrník, Jehlička, Všudybyl, Šuplík, Dubínek, Žvanda, Hospodáříček a Pizizoubek.
Od 9. září děti s očekáváním nového dobrodružství navštěvují
plavecký bazén v Prachaticích a zúčastňují se každou středu
lekce předplaveckého kurzu. V úterý 22. 9. Na všechny děti
čeká nejen cesta vlakem do Vodňan, ale hlavně pohádka
„Příhody včelích medvídků“ v MěKS ve Vodňanech, kterou
zrealizují pro děti členové brněnského divadla Věž s oblíbenými
postavičkami z večerníčků Brumdou a Čmeldou a s písničkami
Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala.
J. Langerová

Letošním školním rokem provázejí děti v naší MŠ pohádkoví skřítci.

Odpoledne si děti rády hrají na pískovišti.
V září skřítek Vítek volá děti:
„Půjdem si hrát, kamarádi“.
Prázdniny už skončily,
domů jsme se vrátili.

S paní učitelkou Bojkovou malují děti jablíčka.

Měsíc říjen zbarvil líčka
U vína i u jablíčka.
Všechny děti mlsají,
Révovníčka volají.
Ve větru a v kupce listí,
Bedrník se skřítky piští.
Žlutá barva sluší všemŠkolička v ní září moc.

Na zahrádce u klouzačky je vždy veselo.
Číčenický HLASATEL

Na našem kolotoči, se s paní učitelkou Langerovou, hlava
dětem netočí.
Foto na stránce A. Scherlingová
7. stránka
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
ČÍČENICKÝ KLUB, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Jako každým rokem, tak i letos si členky Číčenického
klubu, o. s. užívaly letních prázdnin. Každá po svém. Některá
v zahraničí, jiná doma, některé poznávaly krásy naší vlasti.
Nicméně léto pomalu končí a s ním i dovolené. A klub se opět
pouští do práce. Naším prvním poprázdninovým počinem
bylo setkání seniorů od šedesáti let v sobotu 19. září v hotelu
„U Polívků“.
Na říjen připravujeme „Vědomostní soutěž“ pro děti školou
povinné (1. – 9. tř. ZŠ). Připravujeme otázky – jak záludné,
tak legrační, soutěže, kvízy a hádanky. Ale aby samotná soutěž mohla proběhnout, je zapotřebí, mít soutěžící. PROTO
DĚTI POZOR! Máte možnost do konce září přihlásit se
u p. Hájkové, nebo p. Mrkáčkové. Datum konání upřesníme
všem soutěžícím. Nikdo se nemusí ničeho obávat, půjde o to
– pořádně si to užít! Odpoledne bude zakončeno DISKOTÉKOU, na kterou zveme nejen soutěžící, ale i ostatní děti
z Číčenic a okolí.
I. Mrkáčková
Dále připravujeme:
listopad
– Zhasínání světlušek
prosinec
– Mikulášská nadílka
– Vánoční výstava
– Silvestrovská zábava

Při dobré hudbě si děti i zatancovaly. Foto A. Scherlingová

ORANŽOVÝ ROK POKRAČUJE

27. 6. 2009 – VÍTÁNÍ LÉTA
Uvedeného dne se v restauraci
„U čudly“konala akce s názvem VÍTÁNÍ
LÉTA. Program začal již odpoledne, kdy
byly připraveny hry, zábava a soutěže pro
malé i větší dětské účastníky. Po provedené registraci se začalo soutěžit. A disciplín bylo hodně, tak třeba se házelo míčkem na terč, střílelo se
z praku na plechovky, hrál se kroket, skákalo v pytlích, chodilo
na chůdách a chytaly se ryby na udici. Také se soutěžilo ve
volné disciplíně, kde se zpívalo, recitovalo i cvičilo. Na každou
disciplínu dohlížel rozhodčí a body za předvedené výkony se
nešetřilo, však se také malí účastníci snažili ze všech sil. Bylo
připraveno občerstvení, hudba hrála, počasí přálo a všichni se
dobře bavili. Na závěr pak bylo provedeno ocenění nejlepších
soutěžících věcnými cenami. Tak to byla povedená akce a večer
to rozjeli dospělí. Díky všem pořadatelům.

Na „Vítání léta“ nechyběla, již tradiční soutěž v chytání ryb
na udici.
Foto J. Trs
Číčenický HLASATEL

Soutěžilo se také ve zpěvu.

Foto J. Trs

Další ze soutěží na „Vítání léta“ byla střelba z praku na
plechovky.
Foto J. Trs
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MAŠKARNÍ MERENDA
Maškarní merenda se uskutečnila15. srpna 2009 v restauraci „U čudly“. Opravdu se dostavily masky, rejdilo se,
tančilo a zpívalo. Obsluha byla dobrá, ceny mírné, muzika
opět vynikající. Vládla uvolněná atmosféra, za zmínku stojí
uvést slečnu Romanku a oceněné masky v pořadí: stračeny,
MUDr. Vykuchal a slečna Michalka. Všichni se dobře bavili
a tančilo se hodně přes půlnoc. Tak takových akcí víc! Díky
pořadatelům.

29. 8. 2009 PYŽAMOVÁ PÁRTY
Akce se uskutečnila v restauraci „U čudly“. Byly k vidění
pěkné modely pyžam i nočních košil. Zvláště v kombinaci
s nočními čepečky a kloboučky to nemělo chybu. Tančilo se,
zpívalo a vládla pohodová atmosféra. Obsluha dobrá, muzika
taktéž. Nezbývá se než zeptat – kdy bude příští ročník? Díky
pořadatelům.
Z akcí pořádaných v průběhu léta a prázdnin
(od našeho dopisovatele JOu).
Více snímků najdete http://picasaweb.google.cz/oujezdec
ORANŽOVÝ ROK
V ÍENICÍCH

Obec íenice
zve všechny na

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
KDY: od 20.00 hod. dne 26.9.2009
KDE: v Obecním hostinci
Vstupné: 60,- K
K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela MILENIUM music band
Pejeme píjemnou zábavu

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

Maškarní merenda – pohoda u stolu.
Na snímku dole rej masek.

Číčenický HLASATEL

SOUKROMÁ MLÉKÁRNA
výroba sýr a tvarohu podle
vlastní receptury

Pívozní 460, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.+fax: +420 385 722071
e-mail: mizera@c-box.cz

Foto J. Trs
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KAPR NA HOUBÁCH
2 kg porcovaného kapra,
1 kg žampionů (nebo lesních
hub), 0,15 l oleje, sůl, 250 g
polohr. mouky, mletá paprika, pepř
Pokrájené houby podusíme
na oleji, přidáme podle chuti pepř. Porce kapra osolíme a obalíme ve směsi mouky
a papriky. Na pekáč rozložíme podušené houby a na ně
položíme obalené porce kapra kůží navrch. Pečeme asi
30 min., aby se na povrchu ryby udělala kůrka. Nakonec
šťávou pokapeme porce kapra a podáváme.

KAPR NA PIVĚ
4 porce kapra, sůl, mletý pepř, 0,25 l světlého piva, 2 lžíce
rostlinného oleje, 4 malé cibulky, 2 lžíce citr. šťávy, kmín,
mletá sladká paprika
Porce kapra osolíme, opepříme, pokapeme pivem a dáme
na hodinu odležet. V kastrolu na rozehřátém oleji osmahneme na kroužky nakrájené cibulky, vložíme porce kapra,
zalijeme pivem, pokapeme citronovou šťávou a posypeme
kmínem a paprikou. Dusíme pod pokličkou asi 25 minut.
Při dušení mírně podléváme horkou vodou.

ĎÁBELSKÝ KAPR
4 porce kapra, sůl, pepř, citr. šťáva, hořčice, strouhanka,
olej
Kůže zbavené porce kapra osolíme, poprášíme hladkou
moukou a potřeme pomazánkou z hořčice, oleje, pepře
a citronové šťávy. Potřeného kapra obalíme jen lehce ve
strouhance, opečeme na pánvi a pak dusíme doměkka.

KAPR SE SÝREM A ŠUNKOU
4 porce kapra, 150 g šunky, 150 g tvrdého sýra, 2 vejce,
tatarská omáčka, olej, strouhanka, hladká mouka, sůl,
pepř, citron
Porce kapra osolíme, opepříme, pokapeme citr. šťávou
a jednotlivě zabalíme do plátků šunky. Necháme chvíli odležet a pak obalíme v hladké mouce, rozšlehaných
vejcích a strouhance, promísené ve stejném poměru se
strouhaným sýrem. Smažíme v rozpáleném oleji dozlatova.
Podáváme s tatarskou omáčkou a s opečenými brambory.

PRANOSTIKY
Prší-li hodně v září,
vesele se sedlák tváří.
Po svatém Matouši –
čepici na uši. Ozve-li se
v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu
– konec babímu létu. Teplý říjen – studený
únor. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. V listopadu příliš mnoho sněhu
a vody, to známka příští neúrody. Na svatého Ondřeje – ještě zem se ohřeje.
Číčenický HLASATEL
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Blata Číčenice
Vážení sportovní příznivci!
Číčenický fotbalový klub již zahájil podzimní sezónu. Posílili jsme
kádr třemi novými hráči (Ludvík
Kubíček, Zbyšek Kubička, František Smékal) a 22. srpna vyrazili
do Lnář na první zápas. Nevedlo
se nám zrovna špatně a se soupeřem jsme remizovali 2:2. Domácí zápas s mužstvem Cehnice B jsme
vyhráli 3:1. Doufáme, že se nám bude dařit i v dalších
utkáních a že v tabulce budeme postupovat směrem
vzhůru. Přijďte nám proto fandit a podpořit číčenický
fotbal.
I. Pečená

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.

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2009
září
říjen

prosinec

KONTAKTY:

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

VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
VÝLOV „U Čudly“
TURNAJ V ŠIPKÁCH
A STOLNÍM TENISE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Akce jsou za finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny
občany a přejeme příjemné zážitky.

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 15. prosince 2009.
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