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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starosty

Nyní máte před sebou poslední vydání Hlasatele, na kterém se podílí současné zastupitelstvo obce,
jemuž končí mandát. Uběhla totiž čtyřletá doba od
vzniku vydání Vámi snad oblíbeného „Číčenického
Hlasatele“, ve kterém jsme se snažili Vás informovat
o dění ve všech částech obce.
V současné době vyřizujeme vyúčtování ČOV. Spis,
který byl předán na SZIF do Českých Budějovic, čítal
435 stran. Také se prohloubila stoka, odvádějící vody
z retenční nádrže Želivka. Možná, že jste také zaregistrovali změnu při hlášení obecního rozhlasu, který byl
rozšířen a rekonstruován v měsíci srpnu.
Touto cestou bych chtěl všem spoluobčanům popřát
pevné zdraví a všechny ještě pozvat na akce, které
bude pořádat obec většinou ve spolupráci s Číčenickým klubem.
Holeček Milan

...ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

● Zastupitelstvo obce schválilo „Zakladatelskou listinu

o založení společnosti s ručením omezeným“ – Technické služby Číčenice s. r. o. (Výhledově by měly provozovat ČOV a provádět údržbu obce, 100 % vlastníkem je Obec Číčenice)
● Bylo projednáno hospodaření v mateřské školce a její uzavření v době prázdnin (zastupitelstvo pověřuje
finanční komisi, kontrolní výbor a místostarostku provedením kontroly v mateřské škole)
● Starosta obce seznámil zastupitelstvo s peticí, jejíž předkladatelem je petiční výbor ve složení p. Kamil Jareš,
p. Tomáš Koblenc a pí. Ivona Pečená. Petice byla sepsána pro pořízení změny územního plánu obce – zastupitelstvo obce pověřilo starostu vyřízením petice občanů
Obce Číčenice do zákonem stanovené lhůty, tj. 30 dnů
ode dne doručení petice. Petiční výbor bude písemně
informován o stanovisku zastupitelstva k tomuto problému.
Za Obecní zastupitelstvo Milan Holeček

V sobotu 14. srpna 2010 se konalo slavnostní vysvěcení
praporu obce Číčenice. Více si přečtěte na 6. stránce.
Foto V. Hošna

Obecní hospoda ve spolupráci s Obcí Číčenice
pořádá v sobotu dne 25. září 2010

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje kapela Milenium
Všichni jste srdečně zváni,
zvláště „Vašíci”, pro které je připraven malý dárek
vstupné je dobrovolné
(Výtěžek bude použit na mikulášskou nadílku pro děti)

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿

REKONSTRUKCE
OBECNÍHO ROZHLASU

Jak jsme již upozorňovali v březnovém čísle Hlasatele, tak v těchto dnech již finišuje modernizace
obecního rozhlasu v Číčenicích. Díky tomu bude
signál rozšířen do lokality Číčenice cihelna. Pokud
se vše podaří, budou si moci občané poslední hlášení přehrát na webových stránkách obce. Tyto
úpravy obecního rozhlasu umožní vysílat hlášení
opakovaně v různých časech, tak aby bylo zajištěno, že dané informace budou mít možnost slyšet
všichni.
Realizaci tohoto projektu podpořila Nadace ČEZ.

Služby OÚ Číčenice
OBECNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna je otevřena v MŠ v Číčenicích každé
pondělí, úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Od 20. září
jsou k zapůjčení nové knihy ze strakonické knihovny.

V neděli 15. srpna 2010 oslavil své 90 narozeniny čestný
občan Číčenic Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
„Jste nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.“
Vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje
starosta obce Číčenice pan Milan Holeček.
Foto K. Burda

ČERVENEC
Diblík Jan ................... 70 let
Morocz Eugen ........... 60 let
SRPEN
Faktorová Jiřina ........ 60 let
Kolář Karel ................ 89 let
ZÁŘÍ
Pícha Václav ............ 75 let
Doubková Milada ..... 60 let
Vavrušková Marie ...... 81 let
Veselá Hana .............. 60 let
Slavnostní otevření Naučné stezky „Víta Fučíka Kudličky“.
Více si přečtěte na 6. stránce.
Foto V. Hošna
Číčenický HLASATEL

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hlavně
hodně zdraví.
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INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ,
KTERÉ SE BUDOU KONAT VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb.
ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
PRÁVO VOLIT
Právo volit do zastupitelstva obce má občan (se
státním občanstvím České republiky), který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v této obci a nenastala
u něj překážka výkonu volebního práva (§4 odst. 2
volebního zákona).
HLASOVÁNÍ
V první den voleb začíná hlasování ve 14.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00
hodin.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost (O volební schránku lze
zažádat na tel. 383 381 101). V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost platným občanským průkazem. Po
záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové
volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo
jinak označený hlasovací lístek jiný.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební
komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volby do zastupitelstev obcí probíhají pouze ve
stálých volebních okrscích, ve kterých jsou voliči
zapsáni do stálého seznamu voličů tzn., že nelze
volit na voličské průkazy ani na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů.
Výsledky voleb budou zveřejněny ihned po
sečtení na úřední desce obecního úřadu v Číčenicích.

KOHO BUDOU MOCI ZVOLIT OBČANÉ ČÍČENIC A PŘIDRUŽENÝCH ČÁSTÍ
V souladu se zákonem 491/2001 se zaregistrovaly pro volby
do zastupitelstva obce Číčenice tyto strany:
NEZÁVISLÍ ČÍČENICE
(sdružení nezávislých kandidátů)

PRO ČÍČENICE SPOLEČNĚ!
(sdružení politického hnutí „Starostové a nezávislí“ a nezávislých kandidátů)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MUDr. Jarešová Petra
Veselý Daniel
Regálová Renata
Polívka Ladislav
Lachout Karel
Mgr. Koblenc Tomáš
Pečená Ivona
Bašar Milan
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Holeček Milan
Špiroch Jaroslav
Hrabová Marie
Šmitmajer Petr
Ing. Trs Josef
Štos Vladimír
Hájková Blanka
Čížek František
září 2010

Všímáme si lidí kolem sebe?
Za dobu své funkce jsem měla
možnost sledovat práci lidí pro
obec a zároveň reakce ostatních občanů. A tak bych chtěla v tomto vydání hlasatele pár
větami upozornit na člověka, který se svou poctivou
a svědomitou prací stará o sečení a úklidové práce
v Číčenicích a okolí. Možná se mnou nebude každý
souhlasit, ale já nemůžu jinak. Ten, kdo si vyzkoušel práci s křovinořezem, nebo pilou mi dá určitě za
pravdu, že to není opravdu záviděníhodná práce.
Pan Josef Petržílka ve svých 70ti letech svou pracovitostí může být příkladem všem o hodně mladším
občanům, kteří jen sedí, kritizují a spekulují o tom,
jak by vše dělali lépe. Tak ať nám to ukážou, jsem
zvědavá, jak jim to půjde! Pan Petržílka se stará
nejen o okolí Číčenic, ale i ochotně pomůže občanům s odvozem materiálu na skládku nebo přiveze
uhlí, štěrk či písek. A nejenom že, materiál převáží,
ale automaticky i pomáhá při nakládání i vykládání,
což je jeho dobrá vůle, nikoliv povinnost. Kdykoliv
za ním přijdete se žádostí o pomoc vždy ochotně
vyjde vstříc, málo kdy uslyšíte slova „nemůžu“, nebo
„nemám čas“. Kéž by takových vstřícných lidí bylo
více.
Děkuji, Hrabová Marie
Rodové kořeny Ctirada Johna.
Před několika dny se ve zdraví a duševní pohodě dožil
úctyhodných devadesáti let lékař a imunolog pan Ctirad John. Pražské nakladatelství Galen vydalo jeho
knihu „Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky“, kde
se autor vyznává ze svého vztahu k rodným jižním
Čechám. Narodil se 15. srpna 1920 v Číčenicích, kde
jeho rodiče žili a učili na zdejší škole. Otec Ctirada,
pan učitel Čestmír John byl sice píseckým rodákem,
ale po svém otci pocházel z východních Čech. Jeho
otec František předtím, než se usadil v Písku a kde
také provozoval kupeckou činnost, se narodil v Nové
Pace, v krajině na rozhraní Podkrkonoší a Českého
ráje, kde jeho otec Michal John byl obchodník s obilím.
Františkova matka Anna byla rozená Militká a pocházela z obce Zboží u Nové Paky. František John se
oženil se Žofií, dcerou rodičů Tomáše Buděšínského
z Volyně a jeho manželky Grimové rovněž z Volyně.
Vzdálení příbuzní Buděšínských žili v 19. století ve
Vodňanech, a to v Komenského ulici. Jejich syn Čestmír John se narodil 21. října 1886 v Písku v domě
v čp. 102. Pokud od té doby nedošlo k přečíslování
domů, tak by se tento dům nalézal na dnešním Velkém náměstí. V roce 1905 maturoval na písecké reálce, kde byl jeho učitelem kreslení básník a „pootavský
slavík“ Adolf Heyduk a k lásce k historii jej vedl profesor František Křemen. Po ukončení střední školy chtěl
Čestmír John studovat kreslení na Umělecké škole
v Praze, ale pro nedostatek finančních prostředků se
Číčenický HLASATEL

rozhodl ke studiu na učitelském studiu v Plzni. Učitelské praxi začínal v malých venkovských školách na
Písecku, a to ve Starém Sedle, Čížové a Zahoří. Odtud
přešel na Vodňansko – do Skočic a odtud do Číčenic.
V tomto kraji se seznámil se svojí budoucí manželkou
Emílií, dcerou domkáře Matěje Vrábka z vodňanského předměstí. Narodila se 13. dubna 1891 v domě
čp. 190, v dnešní Staromostecké ulici, kde se tehdy
říkalo „U starých stodol“. Její matka Marie byla rozená Nováková ze Křtětic. I když rodina Vrábků bydlela
v domě čp. 190 od poloviny 19. století, zakoupil si
Emilin otec dům čp. 195 U starých stodol, kde v roce
1910 žil s manželkou Marií a dětmi Emílií, Annou
a Václavem. Emílie měla velké nadání na matematiku a absolvovala učitelský ústav v Českých Budějovicích. Za první světové války byl Čestmír John
po propuštění z armády jmenován řídícím učitelem
ve Skočicích a čerstvě vystudovaná učitelka Emílie
Vrábková zde našla své první učitelské místo. V roce
1919 se po skromné svatbě v Českých Budějovicích
oba usadili na škole v Číčenicích. Zde se tedy narodil jejich jediný syn Ctirad, mající své jméno po bájném postavě ze Starých pověstí českých od Aloise
Jiráska. Po sedmi letech si Čestmír John zakoupil
dům čp. 391 v dnešní Sovově ulici ve Vodňanech
a přijal místo učitele na obecné škole. Vedle svého
povolání redigoval populární školský časopis „Zlatá
stezka“, kam psal také příspěvky a kreslil obrázky
s vodňanskými motivy. Několik let byl také pečlivým
správcem zdejšího městského muzea. Syn Ctirad
se stal žákem místní školy, odtud odešel ke studiu
na Reformním gymnáziu v Prachaticích. Po záboru
pohraničí v září roku 1938 se gymnázium přestěhovalo do Vodňan, kde na jaře roku 1939 Ctirad John
maturoval. Vytoužené studium na Lékařské fakultě
University Karlovy Praze po několika týdnech přerušilo uzavření vysokých škol. Jen zázrakem tehdy
Ctirad John unikl zatčení a vrátil se k rodičům do
Písku, kam se jeho rodiče přestěhovali koncem léta
roku 1939. Otec zde učil na zdejší chlapecké škole a penzionování aktivně pracoval v Prácheňském
muzeu. Matka Ctirada Johna zemřela v Písku v roce
1958 a otec v roce 1970. Ale to už šel život Ctirada
Johna mimo jeho rodný jihočeský kraj. V roce 1949
promoval na Lékařské fakultě v Praze, o rok později
se oženil se svojí bývalou spolužačkou z gymnázia
Boženou, dcerou řídícího učitele Karla Pilky z Bavorova. V roce 1950 se jim narodila dcera Štěpánka
a čtyři roky později syn Radek, pozdější redaktor,
spisovatel a politik. V roce 2008 se Ctirad John stal
čestným občanem rodné obce Číčenice a pomohl
vydat drobnou publikaci „Tatínkovy Vodňany“.
Tolik tedy několik řádek jako upoutávka k zajímavé
knize osobitých vzpomínek našeho významného
rodáka a kdysi i spoluobčana pana Ctirada Johna.
Jiří Louženský.
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Fotokopie dopisu C. Johna Číčenickým...
Číčenický HLASATEL
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ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce byly pořádány
za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín.
VYSVĚCENÍ PRAPORU
V sobotu 14. srpna 2010 v jedenáct hodin dopoledne byl na
schodišti obecní kaple v Číčenicích vysvěcen prapor obce. Tato
slavnostní událost proběhla za účasti představitelů obce, světícího kněze, občanů a člena krajského zastupitelstva. K tomu hrála dechová hudba a nutno říci, že pěkně. Současně s praporem
byl představen také znak obce. Tím bylo završeno období, které
představovalo návrh praporu a znaku, jeho schválení po diskusi,
výrobu a následné převzetí v Parlamentu České republiky.

Účastníci turistického pochodu.

Zájemci měli možnost si prohlédnout vnitřek kaple, která je
překvapivě prostě, ale důstojně zařízena. V prostorách obecní
mateřské školy byla pak k shlédnutí prodejní výstava obrazů,
jejichž autorem byl pan Hankovec z Číčenic. Další zajímavou
expozicí byla výstava uměleckých fotografií s námětem zátiší
a variace na téma žena.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NAUČNÉ STEZKY „VÍTA FUČÍKA KUDLIČKY“
Za letního počasí, které k výletu přímo vybízelo, se uskutečnilo v sobotu dne 11. září 2010 slavnostní otevření Naučné stezky „Víta Fučíka Kudličky“. Sraz všech účastníků byl
ve 14. hodin u OÚ. Po čtrnácté hodině jsme v počtu 35 turistů vyrazili po zelené šipce směrem na Strpí kolem Kraví hory,
dále mezi rybníky Strpský, Mlýnský, Velký Černoháj a pokračovali na samotu Klůs, kde v osmnáctém století žil první český letec Vít Fučík. Z Klůsu naše cesta pokračovala na obec
Radomilice, kolem chráněného území Radomilická mokřina
směrem na obec Záblatíčko, dále na obec Újezdec a zpět do
Číčenic. Cílem naší cca. 17 km trasy se stal obecní hostinec,
kde nás přivítali s úsměvem, dobrou náladou a výborným jídlem. Každý účastník pochodu obdržel stravenku na jídlo a pití
a také pamětní list. Večer zábava pokračovala se skupinou HogoFogo Band. Doufám, že se zúčastněným výlet i zábava líbila.
Děkuji všem za účast a panu Šmitmajerovi s rodinou za zajištění
občerstvení. Těším se někdy příště na viděnou. Hrabová Marie

Kapela „Hogo-fogo bend“, která hrála na večerní zábavě.
Program pak pokračoval od jedné hodiny v obecní hospodě
historickou místopisnou přednáškou. A hrála také kapela, ta
dechovka. Ale večer, tak to byl jiný šálek kávy. Tam se to rozjelo
na zábavě s jinou kapelou a tančilo se, zpívalo se, pilo se pivo
i něco jiného a vůbec se bavilo. Tak to byla celkově povedená
akce.
(JOu)
Číčenický HLASATEL

Odpočívající turisté na naučné stezce.
Foto na stránce V. Hošna.
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STOPAMI DĚJIN

Ibyvatelé našich vesnic před sto lety.. .
Pokračování z minulého čísla…
Čp. 21: Majitel domu Burda Václav, n. 1. 9. 1872 Číčenice,
polní hospodář. Manž.: Alžběta, n. 28. 12. 1877 Žďár, v Číčenicích od r. 1902. Děti: Václav, n. 27. 7. 1906. Blažena, n.
19. 1. 1904. Bratr: Burda Tomáš, n. 2. 12. 1874, svobodný,
polní hospodář. Personál: Houserová Marie, n. 1. 3. 1893,
služka. Majetek: 3 koně, 11 hovězí, 6 prasat, 40 slepic,
1 husa.
Čp. 22: Majitel domu Kopenec Antonín, n. 24. 11. 1884 Číčenice, polní hospodář. Manž.: Růžena, n. 15. 12. 1886
Radčice, v Číčenicích od r. 1910. Otec: Kopenec František, n. 15. 12. 1834 Selibov, v Číčenicích od r. 1875.
Manž.: Anna, n. 16. 5. 1850 Selibov. Bratr: Kopenec Josef,
n. 19. 4. 1887. Sestra: Kopencová Růžena, n. 9. 7. 1890
Číčenice, služka. Majetek: 2 koně, 7 hov. dob., 4 prasata,
18 slepic, 3 husy, jiná drůbež 5.
Čp. 23: Majitel domu Kukrál Josef, n. 19. 3. 1875 Temelín. v Číčenicích od r. 1903. Manž.: Marie, n. 24. 8. 1868
Milenovice. Děti: Josef, n. 19. 8. 1905. Marie, n. 4. 5. 1904.
Majetek: 7 hov. dob., 2 prasata, 19 slepic, jiná drůbež 1.
Čp. 24: Majitel domu Sháněl Josef, n. 15. 7. 1851 Číčenice,
polní hospodář. Manž.: Marie, n. 6. 3. 1869 Všeteč, v Číčenicích od r. 1892. Děti: Václav, n. 15. 9. 1896. Marie, n. 4. 3.
1888. Anna, n. 8. 7. 1892. Růžena, n. 16. 1. 1895. Alžběta,
n. 3. 11. 1900. Lidmila, n. 26. 4. 1902. Josefa, n. 4. 3. 1905.
Majetek: 3 koně, 11 hov. dob., 5 prasat, 29 slepic, 2 husy,
jiná drůbež 9.
Čp. 25: Majitel domu Profant Vojtěch, n. 6. 3. 1869 Číčenice, skladištní dělník u c. k. drah. Manž.: Kateřina, n. 15.
4. 1866 Truskovice. Syn: Vojtěch, n. 16. 7. 1893. Majetek:
3 hov. dob., 12 prasat, 4 slepice, jiná drůbež 1.
Čp. 26: Majitel domu Pavlík Václav, n. 16. 8. 1876 Číčenice, polní hospodář. Manž.: Marie, n. 1. 1. 1878 Truskovice, v Číčenicích od r. 1904. Tchán: Matoušík Martin,
n. 11. 11. 1848 Truskovice, v Číčenicích od r. 1904. Manž.:
Rosálie, n. 4. 9. 1848 České Budějovice. Majetek: 4 hov.
dob., 4 prasata, 17 slepic, jiná drůbež 1.
Čp. 27: Majitel domu Trnka František, n. 21. 10. 1876 Číčenice, polní hospodář. Manž.: Marie, n. 22. 6. 1886 Kloub,
v Číčenicích od r. 1908. Syn: Karel, n. 19. 4. 1909. Matka:
Trnková Marie, n. 2. 2. 1856 Číčenice, vdova. Personál:
Soukup František, n. 28. 11. 1891 Jehnědlo, v Číčenicích
od r. 1908, čeledín. Vojík Václav, n. 14. 12. 1895 Nová Ves,
v Číčenicích od r. 1910, čeledín. Soukupová Antonie, n. 20.
7. 1888 Jehnědlo, v Číčenicích od r. 1906, služebná. Soukupová Alžběta, n. 24. 2. 1894 Jehnědlo, služebná. Majetek: 3 koně, 16 hov. dob., 12 prasat, 36 slepic, 3 husy, jiná
drůbež 12.
Čp. 28: Majitel domu Daniel Vojtěch, n. 17. 1. 1863
Malý Újezd, dělník u c. k. státních drah, v Číčenicích od
r. 1895. Manž.: Marie, n. 9. 5. 1867 Čavyně. Děti: Vojtěch,
23. 4. 1898. František, 4. 10. 1900. Václav, n. 28. 11. 1908.
Marie, n. 23. 8. 1894. Anna, n. 19. 8. 1897. Aloisie, n. 30.
9. 1902. Růžena, n. 23. 9. 1904. Majetek: 3 hov. dob.,
11 slepic, 1 husa, jiná drůbež 1.
Čp. 29: Majitel domu Pajer Tomáš, n. 4. 5. 1844 Číčenice, polní hospodář. Manž.: Anna, n. 18. 8. 1846 Purkratice, v Číčenicích od r. 1870. Zeť: Doubek Antonín, n. 30.
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12. 1878 Zaboří, polní hospodář, v Číčenicích od r. 1907.
Manž.: Marie n. 16. 9. 1880 Číčenice. Děti: Antonín a Marie,
dvojčata, n. 17. 10. 1907. Majetek: 3 hov. dob., 12 prasat,
11 slepic, 2 husy, jiná drůbež 3. Nájemníci: Zima Václav,
n. 27. 9. 1886 Těšínov, v Číčenicích od r. 1909. Manž.:
Anastázie, n. 22. 1. 1888 Milenovice. Děti: Václav, n. 9. 11.
1909. Marie, n. 2. 10. 1908. Majetek: 1 koza.
Čp. 30: Majitel domu Daniel Antonín, n. 30. 5. 1824 Číčenice, zemědělec. Dcera: Marie, n. 8. 8. 1854, svob. Syn:
Tomáš, n. 21. 10. 1856, výhybkář u c. k. státních drah v. v.
Manž.: Marie, n. 10. 1. 1860 Týn nad Vltavou. Děti: František, n. 31. 3. 1888 Číčenice, pomocný dělník u c. k. státních
drah. Jan, n. 16. 6. 1893 Číčenice, pomocný dělník u c. k.
státních drah. Jaroslav, n. 25. 4. 1904 Číčenice. Terezie, n.
11. 6. 1889 Číčenice, služka. Růžena, n. 29. 11. 1895 Malý
Újezd. Lidmila, n. 30. 4. 1898 Číčenice. Aloisie, n. 9. 12.
1901 Číčenice. Majetek: 4 hov., dob., 11 prasat, 15 slepic.
Čp. 31: Majitel domu Vácha František, n. 14. 4. 1852 Budičovice, v Číčenicích od r. 1878, pomocný dělník u c. k.
státních drah. Manž.: Marie, n. 20. 3. 1862 Chvalešovice,
v Číčenicích od r. 1893. Děti: Karel, t. č. voják. Marie, n. 6. 9.
1895, krejčovská učnice. Alžběta, n. 29. 10. 1897. Majetek:
2 hov., 2 prasata, 13 slepic, 1 husa, jiná drůbež 1.
Čp. 32: Majitel domu Obec Číčenice. Nájemníci: Špatný
Jan, n. 12. 5. 1855 Strpí, v Číčenicích od r. 1856, pastýř.
Manž.: Marie, n. 15. 8. 1862 Albrechtec, v Číčenicích od
r. 1880. Děti: František, t. č. voják. Václav, n. 30. 11. 1899.
Božena, n. 22. 8. 1891, služka. Anna, n. 17. 3. 1894. Alžběta, n. 27. 12. 1902. Majetek: 3 hov. dob., 1 koza, 2 prasata,
9 slepic, 2 husy, jiná drůbež 3.
Danielová Marie, n. 3. 9. 1835 Žďár, v Číčenicích od r. 1898,
vdova, almužnice.
Čp. 33: Majitel domu Šanda Antonín, n. 12. 6. 1845 Černěves, v Číčenicích od r. 1874, zemědělec. Manž.: Anna,
n. 10. 7. 1856 Svinětice, v Číčenicích od r. 1884. Děti: Václav, n. 1. 8. 1891 obuvnický tovaryš. Anna, n. 16. 3. 1888,
služka. Růžena, n. 9. 11. 1889, krejčová. Majetek: 4 hov.
dob., 2 prasata, 13 slepic.
Čp. 34: Majitel domu Cábová Kateřina, n. 24. 4. 1868 Malý
Újezd, v Číčenicích od r. 1896, vdova, zemědělství. Děti:
Václav, 19. 10. 1900. Marie, n. 17. 9. 1893 Protivín. Růžena, n. 28. 6. 1897. Lidmila n. 16. 9. 1899. Majetek: 3 kozy,
7 slepic, 1 husa, jiná drůbež 1.
Čp. 35: Majitel domu Scháněl Matěj. Nájemníci: Pajer
Antonín, n. 17. 10. 1872 Číčenice, výhybkář u c. k. státní
dráhy. Manž.: Terezie, n. 17. 6. 1878 Laziště, v Čičenicích
od r. 1898. Děti: Václav, n. 9. 11. 1898. Jan, n. 12. 5. 1903.
Anna, n. 30. 1. 1906. Marie, n. 9. 1. 1910. Majetek: 4 hov.
dob., 2 prasata, 12 slepic, 1 husa, jiná drůbež 5.
Čp. 36: Majitel domu Pícha Vojtěch, n. 25. 7. 1854 Číčenice, zemědělec. Manž.: Alžběta, n. 10. 4. 1867 Útěšov,
v Číčenicích od r. 1888. Děti: František, n. 26. 1. 1889. Václav, n. 14. 9. 1896. Karel, n. 2. 11. 1898. Antonín, n. 25. 11.
1907. Majetek: hov. dob., 6, 7 prasat, 17 slepic, 2 husy, jiná
drůbež 9.
Čp. 37: Majitel domu Trnka František. Nájemníci: Doubek
František, n. 13. 6. 1875 Zaboří, v Číčenicích od r. 1898.
>>>>>>>
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Manž.: Marie, n. 5. 5. 1876 Jehnědlo, v Číčenicích od r.
1897. Děti: Jan, n. 15. 5. 1909. Marie, n. 27. 4. 1902. Majetek: 2 prasata, 12 slepic, jiná drůbež 1.
Čp. 38: Profant Václav, n. 10. 1. 1882 Číčenice, pomocný
dělník u c. k. dráhy. Manž.: Marie, n. 12. 12. 1883. Děti:
Marie, n. 13. 12. 1908. Majetek: 1 prase, 8 slepic, jiná
drůbež 4.
Čp. 39: Majitel domu c. k. železniční erár. Nájemníci: Sháněl Antonín, n. 8. 11. 1852 Číčenice, výhybkář u c. k. dráhy. Manž.: Kateřina, n. 2. 12. 1859 Číčenice. Děti: Václav,
n. 25. 9. 1887. Marie, n. 16. 7. 1894, krejčovský učeň. Anna,
n. 16. 7. 1899. Majetek: 2 kozy, 1 prase, 7 slepic, jiná drůbež 6.
Čp. 40: Majitel domu c. k. železniční erár. Nájemníci:
Klimeš Tomáš, n. 6. 11. 1867 Bohunice, v Číčenicích
od r. 1910, hlídač u c. k. státní dráhy. Manž.: Rosálie,
n. 26. 4. 1867 Truskovice. Děti: Karel, n. 3. 1. 1897 Zbudov.
Jan, n. 19. 5. 1901. Tomáš, n. 16. 12. 1903. Václav, n. 25. 9.
1905. Josef, n. 5. 10. 1910. Majetek: 1 hov. dob., 2 slepice.
Čp. 41: Majitel domu železniční erár (nádražní budova).
Nájemníci: Šíma Antonín, n. 22. 8. 1867 Písek, v Číčenicích od r. 1904, oficiál c. k. drah. Manž.: Marie, n. 7. 8. 1868
Vodňany. Děti: Marie, n. 20. 1. 1898 Strakonice.
Novotný Karel, n. 18. 8. 1877 Týn nad Vltavou, v Číčenicích
od r. 1904, adjunkt c. k. státních drah. Manž.: Marie, n. 20.
3. 1879 Číčenice. Děti: Vratislav, n. 1. 5. 1902 Nezvěstice.
Bohuslav, n. 21. 7. 1 904. Božena, n. 14. 2. 1906.
Benedikt Václav, n. 9. 2. 1880 Horažďovice, v Číčenicích
od r. 1908, staniční mistr. Manž.: Antonie, n. 16. 6. 1882
Střelské Hoštice. Děti: Anna, n. 27. 8. 1907 Střelské Hoštice. Josef, n. 23. 4. 1909 Střelské Hoštice. Majetek: 20 slepic, jiná drůbež 10. Pozn:. V budově jsou také dvě čekárny
a místnosti pošty.
Čp. 42: Majitel domu, hostince a pozemků Karkulík Václav,
n. 1. 11. 1873 Číčenice. Manž.: Marie, n. 25. 11. 1871 Číčenice. Děti: Václav, n. 6. 11. 1897. Jan, n. 3. 2. 1 904. Marie,
10. 6. 1896. Anna, n. 10. 5. 1900. Helena, n. 31. 10. 1901.
Emilie, n. 9. 11. 1907. Majetek: 1 kůň, 7 hov. dob., 9 prasat,
21 úlů, 26 slepic, 3 husy, jiná drůbež 1. Personál: Mrázová
Marie, n. 1. 2. 1892 Újezd, v Číčenicích od r. 1904. Personál: (bydlí v sousedním stavení): Trnka František, n. 23. 9.
1876 Újezd, v Číčenicích od r. 1907, domovník v hotelu.
Manž.: Barbora, n. 7. 12. 1884 Truskovice, pradlena. Dcera
Marie, n. 24. 1. 1907. Nájemníci: Pražák Jan, n. 14. 6. 1883
Přeseka (Třeboň), v Číčenicích od r. 1908, aspirant c. k.
státní dráhy. Manž.: Marie, n. 3. 7. 1888 Střelské Hoštice.
Polívka František, n. 6. 7. 1876 Krč, v Číčenicích od r. 1905.
Manž.: Alžběta, n. 16. 11. 1882 Protivín. Dcera: Růžena,
n. 27. 8. 1907.
Procházka Tomáš, n. 24. 7. 1853 Velký Temelín, v Číčenicích od r. 1886, dělník na udržování trati c. k. státních
drah v. v. Manž.: Marie, n. 24. 11. 1856 Karlov. Děti: Josef,
n. 19. 4. 1 890, krejčovský tovaryš. Antonín, n. 10. 1. 1893
krejčovský tovaryš. Václav, n. 7. 2. 1894 obuvnický učedník.
Vnučka: Procházková Marie, n. 31. 8. 1907 Číčenice.
Trnka František, n. 15. 9. 1876 Skočice, v Číčenicích od r.
1908, poštovní sluha. Manž.: Josefa, n. 7. 3. 1879 Ražice.
Syn: František, n. 17. 4. 1904.
Záhorka Josef, n. 16. 3. 1865 Běleč, v Číčenicích od r.
1891, poštovní sluha. Manž.: Kateřina, n. 20. 11. 1873
Nestánice.
Brabec Antonín, n. 5. 7. 1868 Číčenice, hlídač u c. k. státní
dráhy. Manž.: Marie, n. 8. 9. 1873, v Číčenicích od r. 1895.
Děti: Jan, n. 10. 6. 1901. Anna, n. 8. 5. 1896, služka. Marie,
Číčenický HLASATEL

n. 8. 1. 1897. Lidmila, n. 25. 7. 1907. Růžena, n. 8. 9. 1909.
Majetek: hov. dob. 2, 1 prase.
Čp. 43.: Majitel domu Faktor František, n. 10. 10. 1845
Pražák, v Číčenicích od r. 1897, zemědělec. Manž.: Marie,
n. 28. 6. 1868 Číčenice. Děti: František, n. 4. 12. 1888
Vodňany, krejčovský tovaryš. Josef, n. 1. 1. 1893 Chicago
(USA), obuvnický tovaryš. Václav, n. 22. 9. 1899 Číčenice. Karel, n. 15. 12. 1902 Číčenice. Marie, n. 16. 5. 1895
Chicago (USA), pozn. je zapsána jako služka v domě čp.
6. Majetek: 3 hov. dob., 5 prasat, 12 slepic, 1 husa, jiná
drůbež 5.
Nájemnice: Mikšíčková Anna, n. 14. 5. 1851 Horní Vltavice,
v Číčenicích od r. 1878, vdova, posluhovačka.
Čp. 44: Majitel hotelu a nádražní restaurace Hnátek Karel,
n. 23. 7. 1861 České Budějovice, v Číčenicích od r. 1896.
Manž.: Kristýna, n. 29. 6. 1871 Dombrová (Těšín). Děti:
Karel, n. 24. 6. 900. Helena, n. 9. 1. 1899. Tchýně: Spanwirthová Jana, n. 24. 5. 1838 Moravská Ostrava, v Číčenicích od r. 1897, vdova. Švagr: Spanwirth Jan, n. 16. 5.
1877 Dombrová, invalida. Na výchově: Neužil František,
n. 27. 8. 1897 Číčenice, sirotek. Personál: Zajíčková Marie,
n. 5. 7. 1891 Číčenice, služka. Kašparová Majdalena, n.
10. 6. 1886 Truskovice, v Číčenicích od r. 1910, služka.
Němeček Josef, n. 11. 11. 1885 Praha, v Číčenicích od
r. 1910, svob., číšník. Prchal Karel, n. 1. 11. 1886 Pelhřimov, v Číčenicích od r. 1910, svob., číšník. Mikšíček Karel,
n. 26. 7. 1883 Číčenice, čeledín. Majetek: 2 koně, 2 hov.
dob., 5 prasat, 10 slepic.
Hosté v hotelu: Löwy Rudolf, 28. 3. 1875 Zvánovice (Praha), židovského původu, spolumajitel velkoobchodu. Löwy
Karel, n. 13. 11. 1877 Zvánovice, židovského původu, spolumajitel velkoobchodu.
Čp. 45: Majitel domu c. k. železniční erár. Nájemníci:
Vácha František, n. 17. 2. 1876 Číčenice, výpomocný vrátný. Manž.: Marie, n. 25. 5. 1883 Pražák, v Číčenicích od
r. 1905. Děti: Bohumil, n. 5. 2. 1907. Marie, n. 13. 11. 1908.
Volf Jakub, n. 24. 6. 1865 Borovany, v Číčenicích od r.
1904, úpravčí trati. Manž.: Marie, n. 20. 1. 1870 Česká
Lhota. Děti: František, n. 21. 10. 1893 Česká Lhota. Marie,
n. 28. 6. 1895 Česká Lhota, krejčovská učnice. Tchán: Minařík Jan, n. 11. 7. 1834 Česká Lhota, v Číčenicích od r. 1907.
Wild Rudolf, n. 10. 10. 1883 Plzeň, v Číčenicích od r. 1910,
skladištní mistr. Manž.: Marie, n. 14. 8. 1889 České Budějovice. Dcera: Marie, n. 22. 8. 1908 České Budějovice.
Lukášová Marie, n. 4. 8. 1869 Bavorovské Hory, vdova po
staničním dělníkovi. Děti: Kateřina, n. 24. 11. 1889 Číčenice, služka. Marie, n. 20. 1. 1894 Číčenice, služka. Anna, n.
28. 9. 1895 Číčenice.
Hodoušek Petr, n. 11. 4. 1872 Nuzín, v Číčenicích od r.
1909, průvodčí vlaků. Manž.: Terezie, n. 10. 10. 1876 Hidl
(Sušice). Děti: Marie, n. 25. 4. 1902 Plzeň. Markéta, n. 25.
2. 1903 Eisenstein. Terezie, n. 5. 4. 1909 Eisenstein.
Šenberger Jaroslav, n. 9. 4. 1876 Budějovice, v Číčenicích
od r. 1910, traťmistr. Manž.: Marie, n. 21. 4. 1890 České
Budějovice. Děti: Vojtěška, n. 21. 4. 904 České Budějovice.
Alžběta, n. 5. 3. 1906 České Budějovice. Jaroslav, n. 7. 2.
1908 České Budějovice.
Günter Jindřich, n. 27. 11. 1883 Landersdorf (Prusko),
v Číčenicích od r. 1910, aspirant c. k. státní dráhy. Manž.:
Adéla, n. 1. 12. 1887 Vídeň.
Šebesta Josef, n. 9. 8. 1887 Třemošná, v Číčenicích od r.
1908. staniční mistr. Manž.: Marie, n. 7. 12. 1888 Hrádek
(Sušice.
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Čp. 46: Majitel domu a hostince Placek Vojtěch,
n. 16. 9. 1873 Truskovice, v Číčenicích od r. 1909, hostinský. Manž.: Truskovice, n. 24. 7. 1881 Truskovice. Děti:
Václav, n. 14. 6. 1909. Terezie, n. 14. 10. 1910. Nevl. syn:
Kopenec Josef, n. 23. 5. 1903. Majetek: 1 koza, 8 slepic.
Čp. 47: Majitel domu Sháněl Josef. Nájemníci: Votický
Václav, 2. 10. 1873 Velký Temelín, v Číčenicích od r. 1899,
skladištní dělník u c. k. státní dráhy. Manž.: Eleonora,
n. 11. 10. 1875 Karlov. Děti: František, n. 16. 1. 1900. Anna,
n. 1. 6. 1901. Marie, n. 10. 3. 1909. Tchýně: Adámková Eleonora, n. 22. 6. 1830 Karlov, v Číčenicích od r. 1907, vdova.
Majetek: 2 hov. dob., 7 slepic, 1 husa, jiná drůbež 1.
Jiří Louženský

Názor občana!
4roky uplynuly a půjdem znovu
k volebním urnám, abychom si
zvolili své zastupitele.
Dříve než tak učiním tak bych
ráda zhodnotila činnost stávajícího zastupitelstva z pohledu člověka, kterému
není lhostejné v jakém prostředí žije a budou žít
jeho potomci.
V Číčenicích žiju téměř 48 let a hodně jsem tady
zažila, nepatřím k lidem, které zajímá jen co je
moje a ostatní jen kritizuje. Myslím si, že mám
právo se vyjádřit k tomu co je dobré a co špatné.
Měla jsem dost dlouho možnost spolupracovat se
stávajícím zastupitelstvem a panem starostou, za
Číčenický klub o. s.. Troufám si říci, že za 4 roky
se v obci udělalo víc než za předcházejících 30 let.
Není snadné dobře řídit obec, získávat peníze na
potřeby občanů a hájit zájmy u nadřízených orgánů. To se stávajícímu zastupitelstvu obce podařilo
díky výborné spolupráci s firmou ČEZ, a. s., výhodným grantům a neposlední řadě dobrým kontaktům
pana starosty. Téměř všechny projekty jsou splněny a jejich hodně. Kdo se zajímá o dění v obcích ví
o čem píši.
Nechci jen chválit, ale také napsat co zastupitelé
i pan starosta nezvládli. Je to můj osobní názor.
Např. 1) špatná spolupráce s vedením zemědělského družstva a mysliveckým sdružením! 2) velmi
špatná komunikace s občany, jejímž výsledkem jsou
pomluvy a neoblíbenost. Staré přísloví praví „Není
člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“! Nikdo se
nerodí vůdcem, politikem ani psychologem. Všichni máme právo na chyby, ale také na jejich nápravu. Jedno volební období je velmi krátká doba, vše
o čem píši, napravit. Vím už dnes, komu dám svůj
hlas. Jsou to lidé, kterým leží na srdci zájem obci
a nebudou prosazovat jen své osobní zájmy!!!
Své názory jsem zvyklá prezentovat veřejně a také
je obhajovat. O tom je můj článek a nikoho nenutím, aby se mnou souhlasil.
Marie Petržílková
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VÍTE, ŽE TENTO POHLED
NA NAŠI KAPLIČKU S NÁZVEM NAŠÍ OBCE
JE JIŽ VE 124 ZEMÍCH CELÉHO SVĚTA?
Ano, je – protože pan Bohuslav Šikl je radioamatérem a tento pohled použil na zhotovení tzv. QSL
lístku. Tento lístek má na rubové straně předtištěny
kolonky, které se vyplní a slouží k informaci o čase,
pásmu, ve kterém se vysílalo, jakým výkonem vysílače, jaká byla použita anténa, typ vysílacího zařízení
a je zde i podpis radioamatéra, který pracoval. QSL
lístek je pak poslán jako potvrzení navázání prvního
spojení s kamarádem radioamatérem v daleké zemi
celého světa, např. v Austrálii, a ten zašle zase zpět
do České republikz svůj QSL lístek, a tím je vlastně
potvrzeno navázání spojení.
Těchto potvrzených QSL lístků mám již 79. Koncesi
na provozování vysílacího zařízení jsem získal v roce
1981, po složení předepsaných zkoušek na úřadě Českého radioklubu v Praze. Od té doby jsem pracoval
pouze na pásmech VKV. Po roce 2002, kdy došlo ke
změně podmínek k vysílání, jsem začal pracovat i na
KV pásmech. Od 1. září 2002 jsem navázal 714 spojení na KV pásmech, s radioamatéry na Kubě, v USA,
Brazílii, Chile, Japonsku, Austrálii i na dálném východě. Moje nejdelší spojení je vzdáleno 14 830 km. Kdo by
chtěl vědět více, nebo si prohlédnout vysílací zařízení
a došlé QSL lístky, kdykoliv může přijít. Šikl Bohuslav
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
Turistický pochod „ O číčenickou kočičku“
IV. ročník turistického pochodu jsme přeložily až na červen,
protože jsme si myslely, že bude lepší počasí. Opak byl pravdou. Celý týden před pochodem stále pršelo, takže jsme musely
vymyslet jinou, než tradiční trasu. Kratší trasa vedla z Číčenic
přes Kraví horu – Strpí – Újezdec a zpět do Číčenic, delší – Kraví
hora – mezi rybníky a okolo Dřemlin a zpět do Číčenic. Cesta
byla značena fáborky, aby nikdo nezabloudil. V sobotu 19. června 2010 se nás sešlo asi 20 účastníků – většinou děti. Byli jsme
rádi, že nás nezkropil déšť a došli jsme v suchu a v pohodě do
cíle do MŠ, kde byli všichni odměněni občerstvením a medailí
„Číčenickou kočičkou 2010“.
B. Hájková

ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce byla pořádána
za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín.

čeká a že není čeho se obávat. Vždyť jde hlavně o to, abychom
se pobavili a zabavili. A navíc můžete ještě něco vyhrát. Takže
školáci, doufáme, že máte soutěživého ducha a přijdete v hojném počtu. A aby to nebylo těm menším líto, pro ně jsme připravili tentýž den LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Tímto vás zveme
na malou večerní procházku. Sraz bude před budovou mateřské
školy, společně projdeme vesnicí a v hotelu „U Polívků“ bude
pro děti připravena malá odměna. A hlavně si nezapomeňte vzít
lampiony!
A už tady máme prosinec. To se napřed mohou těšit hlavně děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, 4. prosince 2010 od
14 hodin v obecním hostinci. Potom můžete navštívit ve dnech
18. a 19. prosince VÁNOČNÍ VÝSTAVU v hotelu „U Polívků“.
Po dobu výstavy bude pí. Scherlingová předvádět zdobení perníčků. Snad si uděláte v předvánočním shonu čas a přijdete se
podívat. Ale to není všechno! A teď pozor! VYHLAŠUJEME
SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ VANILKOVÝ ROHLÍČEK“. Soutěžit může každý, bez rozdílu věku i pohlaví. Do soutěže můžete
vstoupit s jedním i více druhy rohlíčků. Důležité je poskytnout
minimálně 10 ks rohlíčků od jednoho druhu. Porota vybere tři
nejchutnější a nejhezčí druhy. Výherci dostanou kapra. Vyhodnocení proběhne poslední den výstavy. Podrobnosti uveřejníme
včas.
Na konci roku se přijďte pobavit na SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU do hotelu „ U Polívků“. Letos nám bude naposledy
hrát hudební skupina Duo Natur.
Za Číčenický klub, o. s. Mrkáčková Ilona

Děti se scházejí na startu turistického pochodu u MŠ v Číčenicích.
V pátek 27. srpna 2010 se konalo v obecní hospodě „Loučení s létem“. Hrála hudební skupina „Relaks“ pěknou svižnou
muziku. Všichni přítomní se výborně bavili, tancechtiví si zatančili a zazpívali. Nálada i obsluha byla vynikající, komu při tanci
vyhládlo, připravila ochotná paní Maruška nějakou mňamku. Ať
je více takových akcí, při kterých lidé zapomenou na běžné starosti a pobaví se. Proč by nemohlo být „loučení s podzimem, se
zimou...
B. Hájková
Číčenický klub, občanské sdružení
Tak, je po prázdninách a dovolených a Číčenický klub, o. s.
začal opět pracovat. Naší první akcí bylo 18. září 2010 „SETKÁNÍ SENIORŮ“. Jak již název napovídá, jednalo se o akci určenou
pro určitou věkovou kategorii. Ale již druhá akce je určená pro
všechny od 6 do 100 let. A proto si v kalendáři můžete označit
23. října 2010, protože to k nám do obecního hostince přijede
Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ z Netolic. Přivezou s sebou
humorný příběh děvčete z přístavu, které hledá a rádo by našlo...,
ale to budete muset přijít, abyste se dověděli, jestli najde... a jak
že to všechno vlastně dopadne. Vstupné bude dobrovolné a bude
použito na některou z dalších akcí.
V měsíci listopadu, a to hned 13. listopadu 2010 ve 14 hodin
pozveme všechny děti školou povinné na VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ. Vy, co jste se jí účastnili již v loňském roce, už víte, co vás
Číčenický HLASATEL

V sobotu 28. srpna 2010 pořádal Číčenický klub, o. s. v hotelu
„U Polívků“ pro děti DISKOTÉKU s DJ Olinem.
Foto na stránce A. Scherlingová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STRÁŽKA ČÍČENICE
Zkoušky loveckých psů v Číčenicích

Myslivecké sdružení Strážka Číčenice uspořádalo ve
spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Strakonice dne 12. září
2010 podzimní zkoušky loveckých psů velkých i malých
plemen v Číčenicích. K podzimním zkouškám psů s převahou plemen český fousek a německý krátkosrstý ohař.
Zkoušky byly zahájeny v 8 hodin troubením mysliveckým
trubačem po předchozí veterinární prohlídce předváděných psů. Po vlastním zahájení zkoušek proběhla instrukce delegovaným vrchním komisařem zkoušek a bylo provedeno vylosování psů a jejich vůdců do 2 skupin po šesti
účastnících. Každá skupina měla doprovod 2 členy MS
pro zabezpečení výkonů psů v dílčích disciplínách zkoušek. Vlastnímu zahájení podzimních zkoušek, jako veřejně
přístupné akci v oblasti lovecké kynologie, bylo přítomno
více než padesát přihlížejících. Další průběh podzimních
zkoušek probíhal v předem určených prostorách honitby
MS Strážka Číčenice. Každá ze skupin byla doprovázena
účastníky, kteří měli zájem sledovat výkony psů v dílčích
zkušebních disciplínách.

Číčenický HLASATEL

Této konané kynologické akci přálo i příjemné počasí,
po rozplynutí mlhy krásný slunný den. Pro účastníky zkoušek i přihlížející bylo zajištěno přímo v terénu (honitbě)
teplé občerstvení a nápoje, což mělo u všech účastníků
příznivou odezvu. Po ukončení podzimních zkoušek psů
ve všech disciplínách, se účastníci a přihlížející shromáždili v restauraci „U Polívky“, kde bylo provedeno vrchním
kynologickým rozhodčím vyhodnocení podzimních zkoušek psů a předání diplomů podle výsledků a úspěšnosti
předvedených psů v stanovených disciplínách. Z předvedených 12-ti loveckých psů bylo 11 úspěšných, splněny
podmínky pro loveckou upotřebitelnost psa s podzimními
zkouškami. Z 11 úspěšných loveckých psů bylo 6 oceněno
1. cenou, 1 z předvedených psů neuspěl.
Podzimní zkoušky loveckých psů v Číčenicích byly
organizačně dobře připraveny, kynologická akce úspěšně
proběhla a setkala se s příznivým ohlasem veřejnosti.
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice tímto děkuje
všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu pořádané kynologické akce. Fotografoval D. Vaněk
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

TJ Blata Číčenice

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny občany a přejeme příjemné zážitky.
4. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v obecním hostinci
18. - 19.12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V. ročník v hotelu „U Polívků“
31. 12.
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
v hotelu „U Polívků“

PODZIMNÍ

PRANOSTIKY
ROZPIS SOUTĚŽE – podzim 2010
Sousedovice – Číčenice
29. 8. 2010 od 17.00 hodin
– odjezd v 16.00 hodin
Číčenice – Cehnice B
5. 9. 2010 od 17.00 hodin
Číčenice – Volyně B
12. 9. 2010 od 17.00 hodin
Mnichov – Číčenice
18. 9. 2010 od 13.30 hodin
– odjezd ve 12.15 hodin
Číčenice – Chelčice B
26. 9. 2010 od 16.30 hodin
Drahonice – Číčenice
3. 10. 2010 od 15.00 hodin
– odjezd v 14.15 hodin
Číčenice – Nišovice
10. 10. 2010 od 16.00 hodin
Předslavice – Číčenice
17. 10. 2010 od 10.00 hodin
– odjezd v 9.00 hodin
Číčenice – Lnáře B
24. 10. 2010 od 15.30 hodin

I když léto a podzim nadělily všeho, šetři
však, aby bylo z čeho.
Léto přichází hopsavě, zima váhavě – babím
létem.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho
sněhu.
Koho se babí léto dotkne ve sném letu, bude
šťastný.
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou
zimu.
Vznášející se pavučiny babího léta - poslední
pozdrav léta.
Babí léto – léto na odchodě.

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 6. prosince 2010.
Číčenický hlasatel – čtvrtletník.
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