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Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY BRADNICE
 Valná hromada MAS, která se konala ve čtvrtek

22. 6. 2017 od 14,30 hodin v zasedací místnosti
DSO Blanicko-Otavského regionu. Programem VH
byly Informace ke Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje, volby orgánů MAS – Programový
výbor, předseda, schválení Výroční zprávy o činnosti
a hospodaření a různé.
 Valná hromada Dobrovolného svazku obcí
Blanicko – Otavského regionu v rámci
realizovaného projektu Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –
Centra společných služeb, se uskutečnila dne
29.6.2017. Programem setkání byla kontrola
usnesení z minulé VH, POV Jčk (Program obnovy
venkova Jihočeského kraje), rozpočtové opatření,
informace o činnosti CSS (Centrum společných
služeb) ve Vodňanech ze setkání starostů a různé.
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Září 2017

 Rada Dobrovolného svazku obcí Blanicko –

Otavského regionu se konala ve Vodňanech dne
26. 7. na Městském úřadě v kanceláři pana
starosty. Bylo nutné stanovit podmínky
pro výběrové řízení na pořízení kontejnerů. Pro naši
obec jsme žádali o nákup tří kusů kontejnerů
na vozidlo Iveco a jeden kontejner na papír
k autobusové zastávce k přejezdu.
 Starostka obce se zúčastnila jednání Řídícího
výboru MAP (Místního akčního plánu) dne 29. 8.
2017 ve Vodňanech. Na programu jednání bylo
shrnutí realizace Místního akčního plánu, schválení
Principů MAP a komunikační strategie MAP,
schválení strategického dokumentu MAP – Místní
akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany, schválení
Závěrečné evaluační zprávy a další.
 V červenci byl u dětského hřiště za obchodem
dodělán plot na ochranu a bezpečí dětí.
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Informace
 V době uzavření MŠ Číčenice proběhla výměna  V sobotu 2. září se starostka obce zúčastnila setkání

plynových kotlů.
 Dne 1. září se starostka obce zúčastnila setkání
starostů na zámku v Bechyni s představiteli JE Temelín.
Úvodního slova se ujal Bohdan Zronek, bývalý ředitel JE
Temelín a nově jmenovaný ředitel divize jaderná
energetika, která oficiálně začala fungovat od 1. září.
Místo něj se ředitelem největší české elektrárny stal
Jan Kruml, dosavadní šéf jednoho z nejdůležitějších
útvarů v Temelíně.

představitelů členských obcí Blanicko- Otavského
regionu v Krajníčku. Při této příležitosti se konal VII.
ročník hasičské soutěže o putovní pohár BlanickoOtavského regionu. Putovní pohár svazku vyhráli muži
z Jehnědna a ženy z Pasek.
 Smutné je, že za naši obec nesoutěžil nikdo. V obci
máme šikovné hasiče, tak by bylo, hoši, dobré s tím
něco udělat! Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 28. 06. 2017
Schválené usnesení:
36/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje program IV. zasedání ZO Číčenice ze dne 28. 06. 2017.
37/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude zřízení věcného břemenepozemkové služebnosti č. SSB/OHMS/89/17 mezi obcí Číčenice a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje, IČO 70890650, DIČ CZ70890650. Služebnost se
zřizuje na pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje na ppč. 4416/2 z důvodu realizace „Chodník a veřejné osvětlení - Číčenice“. ZO
pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
38/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s „výhradou“ a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě
do 31. 01. 2018.
Přijatá opatření k nápravě chyb:
1) Účtovaní o úbytku zboží (prodej popelnic) bude provedeno v okamžiku prodeje na účtech MD 311/ DAL 604, Termín: Trvale,
Zodpovídá: Hlavní účetní
2) O převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí účtovat k okamžiku uskutečnění
účetního případu tj. dnem právního účinku vkladu, Termín: Trvale, Zodpovídá: Hlavní účetní
3) Územní celek jako příjemce investičního transferu bude účtovat o vypořádání transferu na MD388/DAL 403, Termín: Trvale,
Zodpovídá: Hlavní účetní
39/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 obce Číčenice v plném jejím rozsahu. Zastupitelstvo zjistilo,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
40/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 MŠ Číčenice v plném jejím rozsahu. Zastupitelstvo zjistilo,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
41/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Jihočeského kraje z POV 2017 – Opatření 1: dotační titul – 1-3 ve výši
215.000,- Kč na projekt „Oprava obecních bytů“.
42/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností ROBSTAV stavby k.s., pobočka Písek, Pražská 483,
397 01 Písek, jejímž předmětem bude vybudování obrub chodníku v lokalitě od mostu k přejezdu u akce „Chodník a veřejné
osvětlení - Číčenice“ a oprava propustku v lokalitě Číčenice před č.p. 14, a to za jednotkové ceny vyplývající z cenových nabídek
ze dne 21. 6. 2017 a ze dne 28. 6. 2017 v předpokládané výši za cenu cca 350.000,- Kč bez DPH za cenu 150.000,- Kč bez DPH.
Uhrazeny budou skutečně vynaložené náklady. Na realizaci prováděných úkonů bude dohlížet stavební dozor p. Miloš Štědrý.
Uzavření smlouvy o dílo nepředcházelo výběrové řízení na zhotovitele předmětných stavebních akcí, neboť tyto stavební
akce musejí být realizovány spolu s rekonstrukcí pozemní komunikace č. 141/II, jejíž investorem je Jihočeský kraj, se sídlem
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Vzhledem ke skutečnosti, že je de facto nereálné časově skloubit vyhlášení
výběrové řízení na zhotovitele uvedených stavebních akcí a na zhotovitele rekonstrukce zmíněné pozemní komunikace, stejně jako
lze jen velmi obtížně zajistit realizaci všech stavebních akcí tak, aby nedocházelo k jejich vzájemné časové kolizi, rozhodlo
zastupitelstvo obce uzavřít smlouvu o dílo se subjektem, který bude realizovat rekonstrukci předmětné pozemní komunikace.
S uvedenou firmou má obec Číčenice pozitivní zkušenosti, když tato firma realizovala stavební akce Oprava MK Čavyně, Oprava
cesty pro pěší, Číčenice - inženýrské sítě Novostavby, které byly vždy dokončeny v řádném termínu.
43/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje:
pořízení změny č. 2 územního plánu Číčenice (dále též jen „změna“)dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která prověří uvedení
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územního plánu Číčenice do souladu se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací zastupitele
obce pana Ing. Josefa Trse dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
skutečnost, že změna se bude týkat prověření uvedení stávajícího územního plánu Číčenice do souladu se zásadami územního
rozvoje Jihočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací, a proto v souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona se zpráva
o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovává a bude přistoupeno rovnou
ke zpracování návrhu změny, skutečnost, že územně plánovací činnost bude při pořizování změny č 2 územního plánu Číčenice
pro Obecní úřad Číčenice vykonávat dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona Vlastimil Smítka, jenž splňuje kvalifikační požadavky
pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona
44/04/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017 a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
45/04/2017: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 28/03/2017 ze dne 22. 05. 2017.
46/04/2017: Zastupitelstvo schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci „Oprava MK Strpí“. Vítězným
uchazečem se stala firma Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, která nabídla celkovou cenu ve výši 783.984,Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
Neschválené usnesení:
47/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 3.000,- Kč na provoz Linky bezpečí.
48/04/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 1.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Prostějov.
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 09. 08. 2017
Schválené usnesení:
49/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje program V. zasedání ZO Číčenice ze dne 09. 08. 2017.
50/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.PI- 014330044481/001 mezi obcí Číčenice
a E.ON Distribuce České Budějovice. ZO pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
51/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci „Oprava obecních bytů“.
Vítězným uchazečem se stala firma Ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany II, která nabídla celkovou cenu ve výši 804.530,Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
52/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného od října 2017 do září 2018 ve výši 15,39 Kč/m3.

Dne 11. listopadu 2017 bude přistaven

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD
(na obvyklých místech) dle rozpisu
Cihelna

8:00 – 8:50 hod.

Újezdec

9:00 – 9:50 hod.

Strpí

10:00 – 10:50 hod.

Číčenice

11:00 – 13:00 hod

Žádáme všechny občany, aby odpad neodkládali na hromady u kontejnerů, ale přímo do nich.
Zaměstnanci obce a firmy FCC (dříve .A.S.A.) České Budějovice nejsou za úklid kolem kontejnerů
zodpovědní. Važme si jejich práce, každý si jistě všiml, jak je v současnosti kolem našich vsí uklizeno.
Děkujeme.
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Ze života pbce
Voda v Újezdci.....
Tak nám zase po delší době zapršelo. Stalo se to 11. 8. 2017, byl to pátek a výsledek byl, že přetekla požární nádrž
v Újezdci. Místní jí říkají „ Hlinovka“.Voda se nekontrolovaně valila přes hráz po obecní cestě dolů mezi nemovitosti čp. 36 Píchů a čp. 28, majitel J. Kápar.
U Píchů došlo k částečnému zatopení sklepa, ale u nemovitosti J. Kápara byla situace horší. Tam voda přes zahradu a
sad prošla stodolou a zatopila obytné místnosti v domě. Byli povoláni místní dobrovolní hasiči a ještě navečer přijel
s technikou V. Novotný z Číčenic. Bagrem odkryl prostor pod hrází, kde v hloubce cca 1,5 metru pod terénem byly osazeny
betonové odpadní roury. Tam se odstranila kovová plotna s upevněným táhlem, která blokovala průchod vody. Dále byly
bagrem zhotoveny povrchové odpadní rýhy po cestě směrem dolů kolem nemovitosti čp. 36 s šikmým překopem pod hrází.
Cílem mělo být odvádět vodu od nádrže po cestě směrem k šachtě na rohu u propustku pod asfalovou komunikací a stokami
pryč ze vsi. Vzhledem k večerním hodinám byly práce ukončeny. Pro další postup se hned na místě dohodlo, že se i nadále
využije bagr k vyčištění nádrže kolem stavidla. To bylo v této chvíli nedostupné, protože jak hráz v koruně, tak i z boku,
z východní strany, byla zarostlá vzrostlými křovinami. Proto bylo nutné toto křoví vyřezat a tak umožnit přístup stroje.
A nastal problém. Kdo to vlastně provede? Pisatel těchto řádků se nabízel k akci, ale zablokovaly to zdravotní
komplikace po provedené operaci. Pracovníci z obce také ne, sekali a sváželi trávu po vsích. Hasiči také ne. Došlo na místní
myslivce, kteří k tomu ve finále přistoupili velice rychle. V pátek 25. 8. měli měsíční schůzi, kde se domluvili, v neděli 27.8.
ráno na věc vlítli a za hodinu bylo hotovo. Takže poděkování za akční nasazení.
Ovšem váháním a neschopností práce provést a zajistit se prošustroval čas a příroda po mezeře, která trvala 16 dnů
znovu ukázala svoji sílu. V neděli 27.8. odpoledne před třetí hodinou začala lokální bouřka s přívalovým deštěm. Tentokrát
byla situace horší než minule. Začalo to tak, že voda natekla do vsi po příjezdové komunikaci, kde se vytvořila řeka. Příkopy
vodu nepobraly a místní kanalizace dole ve vsi ten nápor také nezvládla. Výsledkem bylo jezero. Do toho znovu přetekla
Hlinovka a voda zase tekla směrem k asfaltové cestě. Nemohla ale odtékat vzhledem ke vzdutí hladiny a tak došlo
k opětovnému zatopení nemovitostí.
Na místě zasahovali místní hasiči z Číčenic, hlavní díl práce ale odvedli příslušníci hasičského sboru z Protivína a dále
z Vodňan. Čerpala se voda z nemovitosti čp. 28, která opět zaplavila obytné místnosti. Dále se vyčerpala voda ze sklepa
nemovitosti čp. 1 a čp. 17. Vykopala se další šikmá stružka, jež měla odvádět vodu.
Už jsem to udělal ústně, ale i písemně se musím omluvit majiteli nemovitosti čp. 28. Oprávněné požadavky na
ochranu soukromého majetku a možné škody, které by mohly být způsobeny ze strany majetku v držení obce se musejí řešit
bezodkladně, rychle a s plným nasazením. Tak, jako by byl ohrožen vlastní majetek každého z nás. Neřešením se totiž
dostáváme na úroveň lidí na městě a kraji – úředníků – kteří si sedí v suchu a teple a jsou v pohodě. Nic ostatního je nezajímá
a řídí to od stolu bez znalosti místních problémů.
Tak se začalo jednat. 29.8. a následně 31.8. proběhly na místě práce bez techniky ručně a následně opět s bagrem.
Odstranila se hradítka z výpusti a ručně se vyčistila. Pak došlo k vyklonění odtokových betonových rour pod hrází, kde se
odstranila dřevěná zátka s igelitem, která byla utemovaná v rouře. Jako třetí zábrana se vytáhla další ocelová plotna, která
bránila průtoku vody. Před tímto zásahem voda z nádrže nemohla odtékat zablokovaným potrubím a vždy při silném
přívalovém, anebo při dlouhotrvajícím dešti přetekla přes hráz. Když jde zkrátka voda přes hráz, tak je pozdě a nelze nic
regulovat.
Jak to tedy vypadá teď? Voda volně protéká nádrží přes pouze tři hradítka a volně odtéká odpadním potrubím pod
cestu a pak otevřenou stokou kolem cesty a následně do dolu. Byly prohloubeny strojně volné stoky pod nádrží. Byla
zhotovena šikmá rýha s cílem odvádět případnou vodu z cesty do hlavní stoky. Byl zasypán pracovní výkop pod hrází a hráz
na východní straně byla zvýšena o cca 0,4 metru. Jak již bylo uvedeno, tyto práce se dokončily po poledni 31.8. Odpoledne
měla přijít bouřka s možností přívalového deště, což se nestalo a „ jenom „ pršelo. Násobnou kontrolou na místě se potvrdilo,
že záměr byl správný a k žádnému ohrožení nedošlo. Voda volně protékala stavidlem a odcházela potrubím. Za normální
situace tedy není možné, aby se nádrž naplnila a voda šla nekontrolovaně přes hráz – to by zase bylo špatně.
Nelze ovšem vyloučit, že v případě velmi silného přívalového deště vnikne voda do vsi zase z příjezdové cesty a kanály
to zase nepoberou. Pak by mohlo dojít k situaci, že by se Hlinovka postupně naplňovala, přestože by voda na rozdíl
od minulého období volně odtékala plným profilem odtokových rour. Tady by pak záleželo na intenzitě a době trvání
přívalového deště.
Je proto nutno případ i nadále řešit. Měl by se na obec dostavit projektant a zabývat se nejen Hlinovkou a situací
kolem příjezdové cesty, ale i řešit situaci na Srpí. V obecním rozpočtu je sice každý rok počítáno s vlastními finančními
prostředky – letos to bylo 600,- tis. Kč- ale požadovaná dotace na rekonstrukci je stále zamítána. Pravdou ale je, že lidi, kteří
jsou přívalem vody postiženi tohle oprávněně nezajímá. Ti chtějí svůj majetek ochránit tady a teď.
Chci ještě poděkovat V. Novotnému, je to makáč!
Ing. Josef Trs
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Oranžový rok
Připravujeme „Oranžový rok“ 2017
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
Václavská zábava
Termín konání: 29. 09. 2017
Vánoční dílna
Termín konání: 25. 11. 2017
Mikulášská nadílka
Termín konání: 02. 12. 2017
Zpívání koled
Termín konání: 17. 12. 2017
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Termín konání: 26. 12. 2017
Silvestr
Termín konání: 31. 12. 2017
Upozorňujeme pořadatele akcí v rámci „ORANŽOVÉHO ROKU“ na povinnost do týdne od uspořádání akce vyúčtovat
zálohu, dodat článek a kvalitní (nijak upravované) fotky s LOGEM e-mailem na OÚ Číčenice. Pokud tuto povinnost
pořadatelé nedodrží, nebudou vypláceny zálohy před konáním akce. To znamená, že pořadatelé všechny náklady
spojené s uspořádáním akce uhradí ze svého a až po dodání fotografií s logem a článku elektronicky na OÚ jim budou
proplaceny náklady v domluvené výši (dle žádosti).

Generálním partnerem zmíněných akcí v Číčenicích je
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN ze SKUPINY ČEZ,
které patří veliké poděkování
Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ v Číčenicích
V době uzavření, o letních prázdninách, proběhla obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ v Číčenicích. Stav herních prvků
byl ve špatném stavu a jejich výměna byla nutná. Ve výběrovém řízení vyhrála firma FLORA SERVIS s.r.o., Brno.
Za přispění Nadace ČEZ a obce Číčenice vznikl projekt „Oranžové hřiště“, díky kterému se vybavení školní zahrady rozrostlo o šest
herních prvků. Sestavu Pavučina s litou dopadovou plochou, prolézačku Pyramida, pružinové dvojhoupadlo – koník, kreslící tabuli,
lavičku a především úžasný altán se stolem a lavičkami, který si paní učitelky i děti už dlouho moc přály. Konečně se mají kam
schovat před sluníčkem. Nové prvky a dopadovou plochu bychom však tak rychle nepořídili, kdybychom neobdrželi nadační
příspěvek od Nadace ČEZ, který činil z celkových nákladů 453.629,- Kč nezanedbatelnou částku 220.000,- Kč.
Tímto chci vyslovit poděkování Nadaci ČEZ, že podpořila realizaci tohoto projektu v naší mateřské škole a nadační příspěvek v
rámci projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ obci poskytla. Děkujeme, že podporujete dobrou věc!
V pátek 22. 9. 2017 v 10:30 hodin nastane slavnostní chvíle otevření dokončeného projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - „Obnova
herních prvků a dopadové plochy v MŠ v Číčenicích“ za přítomnosti regionálního zástupce Mgr. Petra Šuleře.

Číčenický hlasatel
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Posezení s hasiči v Číčenicích.
V rámci projektu Oranžového roku 2017 uspořádali
dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí Číčenice posezení
s hasiči. Akce se konala na fotbalovém hřišti. Hasiči
pozvali člena dobrovolných hasičů z Milenovic, našeho
rodáka, pana Marcela Hečka i se synem Brunem, kteří
přijeli hasícím vozem Tatrou 148. Umíte si představit,
jaká to byla radost pro naše děti, dospělé, ale i naše
dobrovolné hasiče, když si mohli zastříkat na terč.
Ve volných chvílích se rodiče s dětmi prostřídali
ve střelbě ze vzduchovky a lukem na terč. Děti byly
odměněny sladkostmi a pro všechny přítomné bylo

Číčenický hlasatel

připraveno občerstvení. Naši dobrovolní hasiči byli
odměněni trikem s nápisem „HASIČI - PRO NĚKOHO
OBYČEJNÉ SLOVO, PRO NÁS RODINA“.
V pátek
před touto akcí měli naši hasiči výjezd do Újezdce, kde
po přívalovém dešti byla vytopena jedna nemovitost.
Musím tímto poděkovat jmenovitě Danielu Veselému,
Pavlu Cardovi, Zdeňku Vrzákovi a Tomášovi Danielovi,
kteří se výjezdu zúčastnili. Hoši, potřebujeme Vás a
vážíme si Vaší pomoci, díky! Všichni jsme si posezení
s hasiči náramně užili a za to patří velký dík i našemu
generálnímu partnerovi JE Temelín ze Skupiny ČEZ.
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Turnaj v pétanque………Pétanque pro amatéry
V rámci Oranžového roku 2017 uspořádala obecní
hospoda a obec Číčenice v sobotu 22. července od 13:30
hodin 4. ročník turnaje dvojic v Pétanque.
Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev různého věku. Průběh
turnaje probíhal v rámci „fair play“ všech účastníků.
Den utíkal, najednou tu byl podvečer a bylo finále,
ve kterém se utkali proti sobě Smažáci (táta se synem) a
manželé Koudelkovi, kteří po prvním kole prohrávali už
4:0, ale nakonec svou doslova profesionální hrou otočili
zápas ve svůj prospěch a zaslouženě zvítězili pět
ku čtyřem a odnesli si krásný pohár za první místo.

Na druhém místě se umístili „Smažáci“ a na třetím místě
skončili „Hrabovi“ (opět, táta se synem). Čtvrtý ročník je
již minulostí a ten pátý, bude jistě ještě lepší a
povedenější.
Občerstvení
perfektně
zajistili
provozovatelé obecní hospody manželé Hečkovi.
Generálním partnerem celé akce byla JE Temelín
ze Skupiny ČEZ, které patří veliké poděkování.
Všem zúčastněným a fanouškům hry pétanque děkují a
příští rok opět na viděnou se těší pořadatelé Jitka a Lukáš
Hečkovi.
Michal Pečený
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Turnaj v malé kopané obce Číčenice
V sobotu 15. července uspořádala TJ Blata Číčenice ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2017
„Turnaj v malé kopané“. Pohár Skupiny ČEZ a diplom za první místo obdržel „Červený tým“ za druhé místo „Barevný
tým“ a za třetí místo tým „Veteráni“.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondra Vacikar a nejlepším brankářem Matiáš Pečený. Všem soutěžícím gratulujeme.
Po turnaji si děti i dospělí zasoutěžili ve střelbě z luku na terč a kopání míče do zavěšené pneumatiky na bráně.
Za nejlepší výkony si odnesl cenu Ondra Hrdlička a cenu útěchy si odnesla Markétka Cardová. Děti si zaskákaly
na skákacím hradu, který nám zapůjčila Skupina ČEZ. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení a všichni soutěžící si
odnesli ceny. Děkujeme pořadatelům jmenovitě panu Jakubovi Fodorovi za přípravu celého turnaje. Generálním
partnerem této vydařené akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ.

PODĚKOVÁNÍ ZA PARTNERSTVÍ
V PROJEKTU ORANŽOVÝ ROK 2017
Obec Číčenice i v letošním roce využila nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 2017 se společností
ČEZ a.s..
Dovolte mi, poděkovat JE Temelín ze Skupiny ČEZ, která v rámci uvedeného projektu finančně podpoří
pořádání sportovních a kulturních akcí u nás v Číčenicích, jak pro děti, tak pro dospělé. Doufáme, že se
organizace těchto akcí vyvede a bude to zdařilá spolupráce jako v předcházejících letech.
Renata Regálová

Číčenický hlasatel
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10 let Číčenického klubu
Číčenický klub v roce 2016 oslavil krásných deset let, co je oficiálně zaregistrován. Samozřejmě působil i před svou
registrací. Oslavu členi pojali návštěvou naší matičky Prahy v letošním roce. Odjezd byl v sobotu 17. června. Program
byl individuální. Každý si dělal, co chtěl. Někdo navštívil výstavu, prošel si krásné staré město, šel na Vyšehrad, plul
parníkem po Vltavě ke Karlovu mostu. Jiní si jen dopřáli krásný slunečný den v Praze. Někdo nakupoval a posedával na
Václavském náměstí. Zde byla spousta akcí k vidění. Uskutečnila se zde charitativní akce motorkářů. Byla zde k vidění
spousta krásných motorek Harley Davidson a vozidel Ford Mustang. Myslím si, že si každý výlet v Praze užil po svém,
tak jak chtěl a to byl ten krásný dárek pro členy Číčenického klubu.
Generálním partnerem této vydařené akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ.

Číčenický hlasatel
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Setkání seniorů v Číčenicích.
Číčenický klub, z. s. uspořádal ve spolupráci s obcí Číčenice v sobotu 9. září v rámci „Oranžového roku 2017“ setkání seniorů z Číčenic, Újezdce,
Strpí a Cihelny. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení a k příjemnému posezení je doprovázel zvuk heligonek a zpěv pana Jirana a pana Tišlera
z Vodňan. Všechny ženy obdržely kytičku. Všichni se dobře bavili a společně zavzpomínali na staré časy. Bylo to příjemné odpoledne. Generálním
partnerem této vydařené akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ, které patří veliké poděkování

Údržba zeleně

Číčenický hlasatel
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Mezinárodní den dětí

Tak jako každoročně oslavily děti Mezinárodní den dětí s Číčenickým klubem a ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci „Oranžového
roku 2017“. Tentokrát děti navštívily Mirakulum v Milovicích.
Mirakulum – pohádková země zábavy a poznání myslí ve své náplni na děti od nejútlejšího věku do patnácti let. Pro děti i jejich
rodiče jsou připraveny jak aktivní, tak odpočinkové zóny. Kouzelný hrad s katakombami, obří pískoviště nebo hledání cest z přírodního bludiště
se postarají o dokonalé rozptýlení i podnícení dětské fantazie. Pohádkové či kulturní chvilky bylo možné strávit na divadle nebo při koncertě
v kamenném amfiteátru. K dispozici je také velká trampolína, lesní (ptačí) hřiště, prodloužená naučná stezka s výběhem pro zvířata
ze záchranných stanic. Ve Vodním světě získalo Mirakulum výlučný, originální a vpravdě unikátní venkovní komplex se systémem potoků,
potůčků, koryt. Jeho základem je vodopád, který napájí jezírko. Najdeme zde padající, stříkající i tekoucí vodu. Nerovný povrch evokuje průtok
vody krajinou. Děti mohou určovat a měnit směr toku vody. Jsou zde stavidla, čerpadla, mlýnky. Nepřehlédnutelné jsou nerezové prvky, které
také slouží ke hře s vodou. Mirakulum je místem relaxace a prožitku nezapomenutelných chvil.
Děti i rodiče si tento den náramně užili a za to patří velký dík našemu generálnímu partnerovi JE Temelín ze Skupiny ČEZ.
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DEN OTCŮ
Den otců je den, kdy mají svátek otcové. Na světě se fakticky slaví během celého roku. Ve velké většině zemí třetí
neděli v červnu. V České republice se fakticky neslaví, leč oficiálně připadá také na třetí neděli v červnu. Této oslavy se
už pošesté dočkali také otcové z Číčenic a okolí. Tu jim v rámci Oranžového roku přichystala hospoda U Polívků.
Pro tatínky i netatínky bylo připraveno občerstvení. K tanci a poslechu hrál DJ Olin. Doufáme, že se všichni dobře bavili
a těšíme se na další akci.
Věra Žurková

Číčenický hlasatel
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Výročí
Dne 15. 8. 2017 oslavil své 97. narozeniny rodák z Číčenic a čestný občan naší
obce
pan Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
Vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přejí občané Číčenic.

Vážení přátelé,
chtěla bych Vám poděkovat za zasílání Číčenického hlasatele mému 97letému otci - prof. Ctiradu
Johnovi. Je již déle než dva roky upoutaný na nemocniční lůžko ve FN v Motole a téměř nevidí.
Narodil se v Číčenicích, kde jeho otec byl řídící učitel. Pravidelně mu každý měsíc vždy čtu nové číslo
"hlasatele". Stále prožívá proto s občany Číčenic turnaj v malé kopané, MDŽ, posezení s hasiči, obecní
bál .. atd. Váš časopis mu vždy navodí mnoho příjemných vzpomínek na uplynulá léta a dětství
v Číčenicích.
Děkuji Vám za to.
Štěpánka Čapková (dcera)

Jubilanti:
Srpen:

Září:

Říjen:

Narodila se:

Trs Josef

70 let

Vrba Josef

65 let

Čejka Jaroslav

70 let

Vobr Vladimír

65 let

Pícha Václav

82 let

Vavrušková Marie

88 let

Baloun Jaroslav

70 let

Čížek Josef

70 let

Jelínek Petr

65 let

Hankovec Jaroslav

80 let

Kašparová Marie

95 let

Viktorie Vítovcová, Číčenice

Rozloučili jsme se:

Číčenický hlasatel

Josef Petržílka , Číčenice
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Loupežníci s erbem.
V bohatém archívu bývalého královského města Vodňan
najdeme celou řadu zajímavých dokumentů, jejichž význam
často přesahuje hranice tohoto města a stává se tak důležitým
svědectvím o historickém vývoji širšího regionu. Mezi tyto
archiválie patří několik polozapomenutých listin, v nichž je věrně
zachycen sled událostí, které dosti nepříjemně doprovázely
naše předky v každodenním životě na přelomu 15. a 16. století.
Bylo to v době vlády dvou polských Jagellonců na českém
trůně, a to Vladislava II. a jeho syna Ludvíka. Jejich oblíbeným
sídelním městem byl po roce 1490 uherský Budín (dnes
Budapešť) a v českém království takřka neomezeně vládl jimi
pověřený zemský správce. To samozřejmě neslo sebou celou
řadu problémů, na jejichž předním místě byla velká rivalita mezi
stále vzrůstajícím vlivem královských měst a šlechtou. Zejména
drobná venkovská šlechta těžce nesla hospodářskou prosperitu
měst, kterou označovala za hlavní příčinu svého úpadku. Odpor
šlechty proti městům se hlavně projevoval v otevřeném
nepřátelství, jehož hlavní náplní se stalo přepadávání kupců a
vážné útoky na majetek různých měst. V tomto směru byla
vážná situace i v jihozápadních Čechách a nevyhnula se ani
Vodňanům. Sledem historických událostí se dostaneme až
do závěru domácí války proti Jiříkovi z Poděbrad, kdy část
šlechty využila chaosu a bezvládí a snažila se ovládnout
některá města v tomto regionu nebo alespoň je co nejvíce
hospodářsky a politicky poškodit. Stranou nezůstalo ani
královské město Vodňany, které se po dlouhá desetiletí
střetávalo se svým rožmberským sousedem na jakési pomyslné
hranici mezi městem a bavorovským panstvím. Spory válečně
vyvrcholily za husitských válek a pokračovaly v různé formě až
do závěru 15. století. K tomuto problému se postupně přidávaly
spory i s jinou a podstatně méně významnou šlechtou.
Roku 1471 se Vodňanští zmocnili tvrze Diviše Malovce
v helčicích a dokonce tohoto jinak vlivného zemana zajali a
pobrali mu koně a zbroj. Spor se potom vlekl několik let a až 23.
dubna 1489 nařídil král Vladislav Vodňanským, aby synovi
Diviše Lévovi vyplatili jako náhradu za zbouranou tvrz a
vymýcené lesy náhradu ve výši 50 kop. Příčina sporu mezi
městem a Malovcem není tak zcela jasná, ale podle jakéhosi
vysvětlení Vodňanských začal se Diviš domlouvat proti městu
s rožmberským purkrabím na Helfenburce Janem z Vlksic.
Za vlády českého krále Vladislava II. Jagellonského se
začala slibně rozvíjet hospodářská prosperita města. Po svém
zvolení potvrdil panovník Vodňanům jejich předešlá městská
privilegia (19.července 1472) a dokonce 22. prosince 1479
povolil městu konání druhého výročního trhu. Na území
městského okrsku byly postupně zakládány nové rybníky,
nastal rozvoj řemesel a městského obchodu. Město také začalo
významně hospodářsky expandovat do nejširšího okolí a jeho
význam se zvyšoval i po stránce politické. Toto opět začalo
vadit šlechtickým sousedům a když podobné rozbroje se začaly
postupně objevovat i jinde, bylo každému jasné, že celá
záležitost má širší pozadí. Zůstaňme ale v našem regionu.
V závěru 15. století docházelo čím dál častěji k napadání
kupců, především z různých královských měst, a to někdy
v nejbližším okolí Vodňan. Přepady byly tak časté a troufalé, že
začaly vážně ohrožovat chod městského trhu. Proto bylo
přikročeno k razantní akci proti zločincům, kteří ,,vztahovali ruce
Číčenický hlasatel

proti spravedlnosti.“ Během zásahu bylo několik loupežníků
zajato a pro výstrahu ostatním pro výstrahu popraveno. Stalo se
tak koncem ledna roku 1493.
Problém přepadů kupců na silnicích se ale dotýkal více měst
a stával se vážnou hrozbou i pro některé šlechtice, kteří
po vzoru měst začínali rozvíjet svá panství po stránce
hospodářské. V roce 1499 se spojila města z jižních a
západních Čech, mezi nimi i Vodňany, a s některými šlechtici
založila obranný spolek proti zemským škůdcům. O tři roky
později královská města dokonce založila brannou jednotu, kde
se soustředila města bez rozdílu na náboženském vyznání, aby
zde hájila svá dříve získaná práva. Toto seskupení bylo také
odezvou na stále větší útoky šlechty, která získala na svojí
stranu i panovníka. Ten proti královským městům vydal různá
hospodářská a politická omezení, dnes známá jako
Vladislavovo zřízení zemské.
Nepřízeň panovníka a vysoké zemské šlechty opět oživila
různé přepady kupců a podnítila útoky na městský majetek.
Roku 1519 byli v okolí Vodňan pochytáni nějací loupežníci a
byli uvrženi do městského vězení. Na mučení se přiznali
k různým přepadům, např. kupců ze Sušice, a byli za to
po právu odsouzeni a popraveni. Během výslechu se začala
objevovat jména nejenom lidí prostého původu ale i zazněla
jména i lidí urozených, a to zejména Zdeňka Malovce
z Chýnova a Petra Sudy ze Řenec a na Janovicích. Tito dva
rytíři stáli v čele početných a dobře organizovaných loupežných
band, které se soustředily na přepady kupců na území jižních a
jihozápadních Čech, a to od Táborska až po Plzeňsko.
Velice známý a drastický byl přepad táborských kupců nedaleko
Bavorova Zdeňkem Malovcem a asi dvaceti jiných zemanů.
Několik kupců zde bylo pobito a jejich zboží pobráno. Stalo se
tak 27.července 1520 a tuto událost dodnes připomínají tři velké
kameny poblíž silnice za Bavorovem k Prachaticím, kde se
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dodnes říká ,, na Táborským.“ To již bylo za vlády Vladislavova
syna krále Ludvíka. Ten opět se stejně jako jeho otec řídil
radami vysoké šlechty, která většinou ve sporu měst a
loupeživé šlechty stála na neutrální pozici a dokonce někdy
tyto útoky podporovala. Městům však došla trpělivost a byla
zahájena tvrdá operace.
Již koncem července roku 1520 táborští měšťané vypravili
do Vodňan menší ozbrojenou skupinu a ta se odtud podílela
na likvidaci loupeživých band a jejich šlechtických spojenců.
Na počátku listopadu 1520 se vodňanští a táborští přesunuli ke
Klatovům, v jejichž blízkosti se nacházelo sídlo loupeživého
rytíře Petr Sudy ze Řeněč a jeho spojence Heřmana
Janovského. Spojená vojska z různých českých měst
po patnácti denním oblehání hrad dobila ale Sudovi se podařilo
uniknout. Vojsko také zahájilo postupnou likvidaci sídel jeho
spojenců, jako byl již výše zmíněný Zdeněk Malovec a např.
zemané Jan Hořčice z Prostého a na Mačicích, Václav Sádlo
z Kladrubec a na Kalenicích, Přech z Čestic a na Doubravici u
Volyně. Těmto zemanům vojsko tvrze pobořilo a jejich majetek
rozdalo sedlákům. Vodňanští sami potom zbořili Malovcům tvrz
v nedalekých Nestánicích, protože někteří z nich stáli
na Zdeňkově straně. Ostatně svého spojence našel Zdeněk

Malovec i v církevních řadách, jako faráře na Bílé Hůrce
nedaleko Vodňan - kněze Prokopa Hůreckého. Za svoje činy
ale i on nakonec došel právu. Byl zajat táborskými a odevzdán
k potrestání církevnímu právu - konzistoři. Mnohé z jeho
loupeživých kumpánů však čekala poprava na táborské a na
pražské šibenici.
Tolik prostí kmáni. A co páni? Urození zemani Václav
Přech a Václav Sádlo obdrželi podle králova rozhodnutí
vysokou finanční náhradu za vzniklé škody. Pan Heřman
Janovský ještě několik let škodil městům ze svého úkrytu
v Bavorsku, ale i jemu byla nakonec udělena královská milost a
bylo mu vráceno janovické panství. Stejné milosti se dočkal i
Zdeněk Malovec z Chýnova. Usadil se na rodném hradu
Kámen u Pacova a výhodně se oženil s bohatou Magdalenou
z Leskovce a na Kamenici. Později se stal správcem
Bechyňského kraje a dokonce dvacet let zasedal jako přísedící
na soudě zemském. Byl to jistě pán nad míru spravedlivý a ke
všem nepořádkům nesmlouvavý. Inu jak tvrdí jedna lidová
moudrost Z největšího pytláka je vždy nejlepší hajný.“
Milý čtenáři, nesmějte se a nepohoršujte ! Svět už stejně lepší
nebude. J
iří Louženský.

Ze starých kalendářů
Teplé září - dobře ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Listopadové hřmění pšenici v zlato mění.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Martinův led pod vodou hned.
Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.

Číčenic
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Oranžový
rok v obci
Sbírka

Číčenický klub, o.s. a obec Číčenice pořádá
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Seznam věcí ke sběru:

Použitelné i poškozené - trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční
košile, tílka, pyžama, šátky

Pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) - zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:

Použitelný i poškozený - lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky)

Pouze nepoškozený - záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:

Použitelné i poškozené - rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:

Použitelné i poškozené - kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:

Pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby
se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:

Pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je
potřeba dobře zabalit
Věci, které vzít nemůžeme

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál

nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

lyže a lyžáky
Sbírka se uskuteční:
v pátek 22. září 2017 od 16: 00 do 17: 00
v sobotu 23. září 2017 od 9: 00 do 10: 00
v hotelu ,,U Polívků “ v Číčenicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Číčenický hlasatel
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Pod pokličkou
Falešná dršťková ze slepice
1 slepice místo drštěk, kořenová zelenina - množství podle uvážení, česnek – nešetřit,
cibule, majoránka, červená mletá paprika, troška gulášového koření
Slepici povaříme - nejlépe v papiňáku. Mezitím si nadrobno nakrájíme zeleninu - celer,
mrkev, petržel, cibuli dle libosti. Můžeme přidat i pár kuliček hrášku. Slepici vyjmeme
z hrnce, do vývaru dáme nadrobno nakrájenou zeleninu, přidáme česnek, cibuli a
povaříme do změknutí, slepici obereme a všechno maso vložíme do hrnce, kůžičku
ze slepice pokrájíme na maličké kousky. Nemusíme dávat všechnu. Potom osmažíme
na tuku nebo oleji trošku jíšky, přidáme mletou papriku, gulášové koření. Polévku
zahustíme. Když je polévka moc světlá, můžeme osmahnout, ale jen krátce, ještě
trošku mleté papriky. Osolíme, dochutíme podle potřeby majoránkou a podáváme
s rohlíkem nebo chlebem. .

Zadělávaná slepice se zeleným hráškem
1/2 slepice, 30 g másla, 50 g hladké mouky, ½ l vývaru, 1/8 l smetany, muškátový
oříšek 100 g sterilovaného hrášku, 20 g másla
Uvařenou slepici vykostíme a vložíme do omáčky, kterou jsme připravili provařením máslové jíšky. Zjemníme smetanou,
přidáme hrášek a necháme prohřát. Zjemníme máslem a dochutíme muškátovým oříškem. Příloha: domácí široké nudle
nebo houskový pudink.

Slepice na paprice s žemlovými knedlíky
1 slepice, 2 cibule, 50 g sádla, 7 g sladké papriky, sůl, 50 g hladké mouky, 1 l vody, 0,2 l smetany na šlehání, 50 g hrubé
mouky, 350 g žemlí, 0,3 l mléka, 3 vejce, 2 polévkové lžíce petrželové natě, 15 g másla
Slepici rozdělíme na čtyři díly. Osolíme, obalíme v paprice. Na sádle opečeme dozlatova cibuli a přidáme čtvrtky slepice,
krátce opečeme a zalijeme vodou. Slepici dusíme doměkka a šťávu zahustíme jíškou. Krátce povaříme a zjemníme
smetanou. Dochutíme a přecedíme.
Žemle nakrájíme na kostičky a navlhčíme mlékem. Přilijeme těstíčko připravené ze žloutků, mléka, soli, mouky, sněhu z bílků
a petrželové natě. Zabalíme do alobalu pomaštěného máslem a vytvoříme váleček o průměru asi 5 – 7 cm. Vaříme ve vroucí
vodě zhruba 15 minut. Knedlík podáváme nakrájený na plátky se slepicí na paprice.
Slepičí řízek a la Pojarsky
1 žemle, 500 g vykostěného slepičího masa, 2 vejce, 2 lžíce smetany,1 svazek petrželky, sůl, muškátový oříšek, majoránka,
pepř, 1 šálek strouhanky, 100 g margarinu nebo másla
Žemli namočíme a vymačkáme. Pak umeleme na masovém strojku maso ze slepice se žemlí a cibulí. Přidáme vejce,
smetanu a petrželku a okořeníme solí, pepřem, muškátem a majoránkou. Tvoříme menší řízky, které obalíme nejprve
ve vejci a pak ve strouhance. Smažíme na horkém tuku do zlatohněda.
Příloha: bramborová kaše a celerový salát.

Drůbeží salát „Orlow“
100 g vařeného slepičího masa, 75 g vařené šunky, 75 g sterilovaného celeru, 50 g sterilovaných žampiónů,40 g majonézy,
20 ml smetany, 20 g kečupu, citrónová šťáva, brandy, sůl, cukr, bílý pepř, dílky rajčete, petrželka a hlavičky žampiónů na
ozdobu
Slepičí maso, šunku a celer nakrájíme na proužky. Žampióny rozčtvrtíme. Vše umícháme s majonézou, kečupem, citrónovou
šťávou a brandy. Výrazně ochutíme solí, cukrem a pepřem a dáme do chladna. Pak ještě jednou ochutíme, upravíme s dílky
rajčete, kytičkami petrželky a hlavičkami žampiónů.

Číčenický hlasatel
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