Číčenický hlasatel
Ročník 4., číslo 3.

Září 2011

Po bouři

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE
Na ZO konaném 27.07.2011 bylo schváleno
Usnesení 25/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici vedení kroniky obce
Číčenice.
Usnesení 26/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje novou kronikářku od roku
2011 paní Marii Trochovou.
Usnesení 27/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje uhradit členské příspěvky
DSO Blanicko-otavského region na rok 2011 ve výši 7.245,- Kč.
Usnesení 28/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Číčenice a
E.ON. Distribuce, a.s. České Budějovice č. E.ON: 5009357/001/2011St
Usnesení 29/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Číčenice a

E.ON. Distribuce, a.s. České Budějovice č. E.ON: 5009357/003/2011St
Usnesení 30/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Číčenice a
E.ON. Distribuce, a.s. České Budějovice č. E.ON: 5010076/003/2011St
Usnesení 31/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje zaţádat DSO Blanickootavského region o nákup 1 ks mobiliáře, 1 ks informační
tabule a 1 ks odpadkového koše.
Usnesení 32/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního
pozemku parc. č. 175/2 – ostatní plocha o výměře 4m2 pod
stavbou hospodářských budov na pozemku parcel. č. 196
manţelům Marii a Jaroslavu Šimkovým, za cenu dle rozhodnutí
ZO ze dne 27.12.2007, tj. Za zastavěnou plochu 80,- Kč/1m2.
Usnesení 33/3/2011 ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo schvaluje od 1.8.2011 cenu palivového
dříví samovýrobou 100,- Kč za 1m3.

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Číčenický hlasatel
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Zprávy z radnice
SLOVO STAROSTKY
Děti zasednou zpátky do školních lavic
Bezstarostné prázdninové dny už skončily a dětem nezbývá, než se s nimi rozloučit a oprášit zase školní brašny.
Nebude dlouho trvat a naše ratolesti si domů budou nosit spolu s úkoly i známky v žákovské knížce. Známky
jsou určitě důležité, pomohou nám udělat si přehled o tom, v čem má naše dítě slabší a v čem silnější stránky.
Nepřikládáme jim ale ještě větší význam, než mají? Má naše dítě vyhráno, když na konci roku přinese vyznamenání? A nejsme moc přísní, když se rozčilujeme nad průměrným vysvědčením? Děti bychom měli určitě motivovat, aby se snažily vydat ze sebe to nejlepší, nic se ale nemá přehánět. Teoretické znalosti jsou důležité, čím
více toho víme, tím lépe. Samozřejmostí jsou základní vědomosti a každá nová informace navíc je pro dítě dalším přínosem. Nemělo by se ale zapomenout, že stejně tak důležité také je, aby je umělo v budoucnu správně
prodat, aby se nebálo „jít s kůží na trh". Jinak jsou mu mnohdy znalosti k ničemu. Proto bychom měli naše děti
do života připravit i po té praktické stránce, povzbuzovat je a nezapomínat je chválit, udělovat jim přiměřeně
odpovědné úkoly, aby získaly potřebnou sebedůvěru a byly schopné samostatně se rozhodovat. Učit je vytrvalosti a přizpůsobení se změnám, spolupráce v kolektivu i nepodceňovat se. Mnohdy je na místě připomenout
také zásady slušného chování, úctu k ostatním a rozdíl mezi zdravou sebedůvěrou a arogancí. Jenom tak budou
moci správně zužitkovat svoje vědomosti a žít podle svých představ. Proto, až zas budeme nahánět naše dítko
k učení, uvědomme si, že i ten čas, kdy zrovna běhá s dětmi po venku, je pro naše dítě nesmírně důležitý. Protože právě mezi vrstevníky se naučí věci, které v učebnicích nenajde. Ať je tedy pro všechny školáky i předškoláky nový školní rok úspěšný a vykročí do něj tou správnou nohou.
P.S. Rodičům pevné nervy!

Na ZO konaném 08. 09. 2011 bylo schváleno
Usnesení 37/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem a Obcí Číčenice č. 010/11/066/03/00.
Usnesení 38/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje nepronajímat obecní pozemek p.č. 26 panu Romanu Trochovi
Usnesení 39/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Ladislavem Polívkou a Obcí Číčenice.
Usnesení 40/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem-Správa a údrţba silnic
Jihočeského kraje a Obcí Číčenice.
Usnesení 41/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo mezi Obcí Číčenice a Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01
Strakonice – Oprava budovy obecního úřadu Číčenice.
Usnesení 42/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo mezi Obcí Číčenice a Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290,
386 01 Strakonice – Oprava střechy obecního úřadu Číčenice

Usnesení 43/4/2011 ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu palivového dříví samovýrobou 100,- Kč za 1 prostorový metr. Tímto se ruší
usnesení č. 33/3/2011 s platností od dnešního dne tj. 8.9.2011.
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- jednání mezi zástupci Obce Číčenice a majiteli Sluneční elektrárny p. Ing. Veselým a p. Ing. Mílem.
Ţádali o prodej, nebo o pronájem obecního pozemku p. č. 4340 – ostatní komunikace (cesta vedoucí mezi sluneční
elektrárnou na Strpí).. Zástupci obce nesouhlasili s prodejem obecního pozemku. ZO bude jednat o jejich návrhu smlouvy
na pronájem obecního pozemku na příštím zastupitelstvu obce.



- jednání mezi zástupci Obce Číčenice a jednatelem společnosti Š+H Bohunice p. K. Šafářem v areálu ČOV.
Předmětem šetření a jednání na místě bylo dořešení závad vzniklých za provozu čističky.
- vadný elektromotor čerpadla – jiţ opraven
- sesedlé valy u kořenových polí. Bylo dohodnuto, ţe provozovatel provede posekání porostu na sesedlých valech a
dodavatel, spol. Š+H valy zvýší návozem zemního materiálu.
- nepřipojení objektu pana Bašara na veřejnou kanalizaci. Připojení objektu bude řešeno za účasti
provozovatele, dodavatele a p. Bašara na pracovní schůzce.

SAMOVÝROBA DŘEVA
Ke dni 31. 8. 2011 skončil příjem ţádostí o prodej palivového dřeva získaného samovýrobou. Celkem jich bylo podáno 32.
Na pracovní schůzce zastupitelstva a lesního hospodáře bylo dohodnuto, ţe v první fázi bude přiděleno občanům k odprodeji dřevo,
které zbylo po těţbě v lokalitě Důl Jaroslav – západní strana. Lesní hospodář seznámil přítomné se situací a odhadl mnoţství dřeva
určeného pro samovýrobu na 40 prm. Zastupitelé rozhodli, ţe pro první fázi samovýroby bude vybráno losem 8 ţadatelů.
Losování proběhlo na zasedání Zastupitelstva obce Číčenice dne 8. 9. 2011. Dobrovolník z řad přítomných občanů vytáhl
z osudí 8 obálek se jmény úspěšných ţadatelů a 2 obálky se jmény náhradníků. Vybraní ţadatelé budou přizváni k organizační
schůzce, kde získají veškeré informace potřebné k provedení těţby
Uchazeči, kteří nebyli vybráni, se budou automaticky účastnit losování o moţnost samovýroby ve druhé fázi - Důl Jaroslav –
východní strana. Zahájení druhé etapy je plánováno na měsíc říjen.
Daniel Veselý

Kolaudační souhlas s uţíváním stavby – ČOV ČÍČENICE
Městský úřad Vodňany, odbor ţivotního prostředí, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona ţádost o kolaudační souhlas, kterou podal
stavebník- obec Číčenice a na základě tohoto přezkoumání vydal kolaudační souhlas dne 12.07.2011, který je dokladem o povoleném
účelu uţívání stavby vodních děl nazvané „Obec Číčenice- vegetační kořenová ČOV a dostavba kanalizace“. Závěrečná kontrolní prohlídka
byla provedena dne 14.06.2011 s tímto výsledkem: skutečné provedení stavby a její uţívání nebude ohroţovat veřejné zájmy, bezpečnost
nebo ţivotní prostředí, stavba je schopna samostatného uţívání.

Oprava budovy obecního úřadu.
Obec Číčenice získala dotace ve výši 140.000,. Kč z Programu obnovy venkova a z Nadace ČEZ 180.000,- Kč na opravu budovy obecního
úřadu. Celkové náklady, dle rozpočtu jsou 491.986,- Kč. Z rozpočtu obce bude uhrazeno 171.986,- Kč. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, kde
byly vyzvány čtyři firmy – Protom stavební s.r.o. Strakonice, Jihospol s.r.o. Strakonice, Stavitelství Šťástka, Vodňany a Stavitelství Josef
Macháč, Vodňany. Nabídku podali - Jihospol s.r.o. Strakonice, Protom stavební s.r.o. Strakonice a Stavitelství Šťástka, Vodňany. Vybrána
byla firma s nejniţší cenovou nabídkou – Protom stavební s.r.o. Strakonice. Opravy se začnou realizovat v měsíci září 2011.

Kontrola MŠ Číčenice
Dne 31.08.2011 provedl Finanční výbor a Kontrolní výbor obce Číčenice kontrolu v MŠ Číčenice. Přítomni - ředitelka MŠ Jitka Langerová,
za FV paní MUDr. Jarešová a za KV Ing. Trs. Po příchodu do MŠ se přítomní v doprovodu ředitelky školky seznámili se stavem objektu a
budovu prošli od půdy po sklep, včetně kotelny a provozních místností.
Provedli kontrolu hospodaření – nebyly nalezeny ţádné závady v účetnictví a vedení školky. Od měsíce května je placeno školné a stravné
na účet MŠ. Je nutné dořešit neplatiče, kteří budou vyzváni písemně doporučeným dopisem.
Dále byla provedena kontrola budovy MŠ. Zástupci KV a FV navrhují úklid půdních prostor , úklid sklepních a přilehlých prostor. V vedených
prostorách se nachází ve větším mnoţství nepotřebný a vyřazený materiál, pouţívaný dříve k provozu školky.Vzhledem k mnoţství a časové
náročnosti nelze zlikvidovat silami pracovníků školky. Materiál je potřeba odstranit z důvodu poţární bezpečnosti, celkového pořádku a
dodrţení hygieny. K tomu nutno objednat kontejner na netříděný odpad.
Dále zajistit pracovní sílu formou brigády o víkendu, aby nebyl narušen provoz zařízení. Vše za přítomnosti ředitelky školky s termínem po
domluvě. Tímto se obracíme na rodiče, členy dobrovolných hasičů, sportovců, členky z Číčenického klubu, zastupitele obce a na všechny,
kdo chtějí při úklidu MŠ Číčenice pomoci. Přesný termín úklidu MŠ Číčenice bude včas zveřejněn. Věřím, ţe se sejdeme v dostatečném
počtu brigádníků a tento úklid zvládneme za jediný den.
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Ze života obce
Přestože jsme u nás na jihu, kde je klid a pohoda, ani nám se nevyhnula. Nevyhnula se nám větrná smršť která se přihnala třináctého července večer
po sedmé hodině. Běžně vítr fouká od severozápadu, tahle se opravdu přihnala od jihozápadu. Vše trvalo takových 10 – 15 minut. Byl silný vítr
s deštěm, vlastně vichřice. Přežili jsme to a jak to dopadlo? Vítr postupoval pruhem a tak v Číčenicích to zlámalo a sebralo pár větví. V Oujezdci už to
bylo dost větví, několik vyvrácených stromů a spadnul kus střechy ze stodoly. Ovšem nejhorší to bylo na Strpí, kde to vypadalo jako po boji. Tady byly
přelámané a vyvrácené stromy, přetržené vedení vysokého napětí elektřiny a zlámané sloupy vedení telefonu.
Je potřeba říci, že se nikomu nic nestalo, materiální škody byly značné. Projevilo se to hlavně v lesích, kde popadaly stovky stromů. Vítr lámal a
vyvracel bez rozdílu jehličnaté i listnaté stromy, jak v obecních, tak soukromých lesích. Větrná bouře si zařádila také na polích, kde v některých úsecích
obilí doslova lehlo.
Ještě večer toho dne nastoupili místní hasiči a dobrovolníci a začalo se s úklidem a především s uvolňováním cest a tratě, kde byly popadané stromy.
Několik hodin jsme byli odříznuti od světa, nedalo se projet do města. Uvolňování a řezání pokračovalo do noci a následně i druhý den. V důsledku
pádu stromů na vedení byla přerušena dodávka elektřiny ve Strpí a Oujezdci. Následně druhý den do oběda byl osazen nový transformátor na Strpí a
byly obnoveny stržené dráty a tak jsme zase měli silný elektrický proud. Cesta Strpí – Oujezdec byla uvolněna až 14. července odpoledne. Postupně
v dalších dnech i o víkendech bylo přikročeno ke zpracování a likvidaci spadlých stromů a to především na obecních pozemcích kolem cest
a v jednotlivých obcích. Tady byla využita i vysokozdvižná plošina k ořezání narušených větví a následně i štěpkovač na zpracování větví.
Je potřeba poděkovat všem občanům, kteří se na bezprostřední likvidaci kalamity podíleli.

( JOu )

Na kole kolem Číčenic ….
Sportovně turistická akce pod tímto názvem se
uskutečnila v sobotu dne 13. srpna 2011.
Pořádali ji přátelé cyklistiky a sraz účastníků byl před
druhou odpoledne v Obecní hospodě. To zrovna začalo
pršet a tak jsme počkali, aţ se deštík přeţene. Doslovně
na kole kolem Číčenic by znamenalo objet náves a znovu
zakotvit na základně v hospodě. Skutečnost byla odlišná
a tak se vyrazilo na trasu podle plánku s nejdelší trasou
34 km. Vzhledem k předchozímu mokru byly vypuštěny
takřka terénní úseky z Těšínova směrem na Novou Ves.
Někdo by proto mohl litovat, ţe neměl kolo a hlavně sebe
pokryté vrstvou bahna, ale i úsek náhradní trasy stál
zato. Někdo jel rychle, někdo pomaleji, někdo sám, další
ve skupinkách. Důleţité je, ţe všichni dojeli. Zralejší
cyklisté si vybrali zkrácenou trasu s návratem ze Ţďáru.
Cestou ještě zahrozil deštík, ale vše se úspěšně
zvládlo.V pelotonu bylo přes 45 jezdců všech kategorií, a
to je tedy slušný balík. Škoda jenom, ţe místních kolařů
bylo do deseti, asi zapracovalo počasí?
Účastníky po dojezdu čekalo příjemné prostředí Obecní
hospody a vydatné občerstvení na nabrání energie. Co
na závěr?
Jednalo se o podařenou akci a je potřeba poděkovat
všem pořadatelům. Ještě tak větší účast místních
cyklistů….
(JOu)
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Turnaj v petangu…
Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil turnaj v petangu. Má to být oblíbená hra a zábava francouzských a španělských
penzistů. Ovšem dá se úspěšně předpokládat, ţe s nimi na centrálkurtu tak jako u nás nebývá pečené prase a pak také zcela určitě
nemají to naše točené pivo…. A to my jsme oboje měli.
Akce byla pořádána péčí nájemců Obecní hospody a je třeba na úvod říci, ţe vytvořili příjemné domácí prostředí venku i
uvnitř na základně. Hrálo se vylučovacím systémem a nejlepší tři druţstva pak kaţdý s kaţdým. Nutno poznamenat, ţe druţstva byla
dvoučlenná, rozmanitého sloţení. Nezáleţelo vůbec na věku a zkušenostech, stačilo pouze vzít do ruky kouli a umístit ji co nejblíţe
k metě. To stačilo párkrát úspěšně opakovat a výsledek se nemohl nedostavit. Byly vidět různé techniky hodů od jednoduchých prostých, aţ po takřka profesionální hody s vyuţitím rotace koule. Turnaj započal po rozcvičení borců po čtrnácté odpoledne prvními vyřazovacími zápasy. No a po chvíli také začalo pršet. Přesto v řadě případů to výkony neovlivnilo a o to příjemnější byl pobyt v kabinách,
vlastně prostorách Obecní hospody. Účast byla opravdu značná, soutěţilo více neţ šestnáct druţstev. Některá druţstva měla i svého
manaţera a tuším, ţe někde byl i kondiční trenér a psycholog. Zkrátka, příprava se nepodcenila.
Po skončení turnaje pak zástupci nejlepších druţstev převzali ceny od pořadatelů. Zábava byla dobrá, pilo se pivo, zpívalo se
s harmonikou. Jedlo se prase s křenem a hořčicí, kdo chtěl i s chlebem. Účastníci dostali další drobné pozornosti od pořadatelů.
Všichni se dobře bavili.
Co ještě dodat? Počasí úplně nepřálo, ale to nebylo podstatné. Pořadatelé, rodina Šmitmajerova, dokázali vytvořit úţasné
prostředí. Kdyţ k tomu připočtu, ţe zajistili pečení prasete, které bylo mimochodem výborné, dále pak napečení koláčků, distribuci
cen a dalších drobných dárků, tak klobouk dolů. Tato akce zasluhuje nejvyšší ocenění, lidi se velice dobře bavili.
(JOu)

Po prázdninách
Tento článek by měl mít zcela slavnostní kabátek. Proč?
Má to jeden, zcela prostý důvod.
Nejenţe o prázdninách pan Polívka s panem Ševčíkem opravili ,,školkové bolístky, ale hlavně se opět po letních prázdninách vrací mezi zdi naší ţluté školky smích a radost. Kdy?
Běţný provoz zahájíme 22. srpna v 6,00 hodin. 28 dětí se
tomto roce společně začne seznamovat s přírodním i lidským
světem. A z těchto dětí jich 7 přijde úplně poprvé.

V letošní školním roce budeme společně
cestovat světem od jara aţ do zimy se sluníčkem.
Slunce, slunko, sluníčko,
pojď si pohrát maličko
Sluší ti tvé zlaté šaty,
Vypadáš jak míček zlatý.
Ţe jsem zlaté? To je klam.
Velmi ţhavý prostor mám
Kdybych blíţe k zemi bylo
Vše na Zemi bych spálilo.
Proto z velké dálky k vám
teplo, světlo posílám.
Jiţ 6. září poprvé pojedeme na plavání a ve čtvrtek 15.9. za
námi do mateřské školy přijede divadlo Viďadlo s příběhem
kocoura Timoteje. A hlavně si budeme hrát a povídat.
Aţ se zase s dětmi uvidíme, určitě se pozdravíme
a krásně se na sebe usmějeme.
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Nejstarší spoluobčan
Dne 19.8.2011 se dožil úctyhodného věku devadesáti let pan Kolář
ze Strpí. Výročí oslavil v kruhu nejbližší rodiny v dobré formě.
S gratulací se dostavili i zástupci obce Číčenice a předali oslavenci
malý dárek.
Tak ať mu dál slouží zdraví….
( JOu )

Blahopřejeme
JUBILANTI
Červenec
Šikl Bohuslav

65 let

Srpen
Pekař Adolf
Kolář Karel

75 let
90 let

Září
Vaněk Bohumír
Vavrušková Marie
Kozel Jiří

65 let
82 let
65 let

NAROZENI
Roderik Jan Rachač - srpen 2011
Dne 15. 8. 2011 oslavil své 91 narozeniny rodák
z Číčenic a čestný občan naší obce pan profesor
MUDr. Ctirad John, DrSc.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho dalších let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15.07.2011 jsme společně přivítali nové občánky do naší obce Číčenice.
Vítání se uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ Číčenice. Starostka obce přivítala všechny přítomné slavnostním projevem.
Příjemné prostředí a atmosféru pozvedly děti z MŠ Číčenice za doprovodu paní ředitelky Jitky Langerové svým vystoupením a předáním dárečků.
Poté starostka a místostarosta pogratulovali rodičům. Oba rodiče se podepsali do pamětní knihy. Maminkám místostarosta předal květiny a tatínkům dárky. Po celou dobu byla přítomna fotografka paní Černá.
Přivítali jsme tyto děti: Staněk Matyáš Karel, Staňková Nela, Šimková Vanesa, Čapková Nicol, Pajer Jan, Svatošová Karolína.

Číčenický hlasatel
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Oranžový rok
Z Číčenického klubu, o. s.
PŘIPRAVUJEME:
- 24.10.2011 v obecním hostinci „Setkání seniorů“
- listopad

- Lampionový průvod
- Soutěžní odpoledne pro děti, které proběhne v závislosti na počasí na hřišti, nebo v hotelu U Polívků.

- prosinec

- Mikulášská nadílka pro děti
- Vánoční dílna – příprava vánočních dekorací

Také bychom chtěli navodit vánoční atmosféru koncertem, nebo posezením s programem. Uskutečnění této akce je
zatím v přípravné fázi. Doufáme, že se vše podaří dovést do fáze konečné, a potěšíme všechny bez rozdílu věku.
O všem budeme informovat plakáty umístěnými na obvyklých místech.
Za Číčenický klub, o.s.
Hošnová Ilona

Czech POINT – také v Číčenicích
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy
zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného
Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní
charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT
o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.
Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé
bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis
na základě úředně ověřené plné moci.
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou
další max. 50,-Kč.

Upozornění majitelům psů
Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích obce, aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích exkrementy. Upozorňujeme , že na veřejných prostranstvích
v obci se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby, která psa prokazatelně
ovládá.

Číčenický hlasatel
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Okolo nás ...
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Z historie obce
Trampoty číčenického rodáka.
V jednom minulém čísle Číčenického hlasatele jsem vás
informoval o vystěhovalcích z jiţních Čech, kteří v 19.
století odcházeli do Spojených států. Několik jedinců, i
celých rodin, pocházelo z Vodňan a z okolních vesnic.
Často se usazovali v nově zakládaných osadách, které
pojmenovávali podle jihočeských měst a vesnic.. Tak
například vzniklo městečko Vodňany, leţícím ve státě
Severní Dakota, kde se i s rodinou v roce 1878 usadil
Václav Sedláček, narozený v roce 1824 v Číčenicích.
Rodina to byla početná, s manţelkou Marií, rozenou
Hasíkovou měl 9 dětí : Václava, Jakuba, Josefa, Marii,
Františka, Annu, Kateřinu, Veroniku a Tomáše. V této
osadě ţili i budoucnu jejich potomci. Syn Josef měl dva
syny. Dcera Veronika se později provdala za Jihočecha
Františka Velka. Další dcera Marie se v amerických
Vodňanech provdala za Josefa Jandu, rodáka rovněţ
z Číčenic a od roku 1880 zde ţijícího i se svými rodiči.
Další vystěhovalci z Vodňanska se usazovali v městečku
Spilvill, leţícího ve státě Iowa a známého z pobytu
hudebního skladatele Antonína Dvořáka v roce 1893.
Poblíţ Spilvillu se nachází další známé středisko
jihočeských vystěhovalců – Protivin.
Ve státě Jiţní Dakota se nachází městečko Tabor, kde se
usadil a ţil Josef Novotný, narozený 2.11.1845
v Číčenicích. Roku 1870 se vystěhoval do Spojených států
a usadil se v nově vznikající osadě mající jméno husitského
města. Tu převáţně obývali jihočeští vystěhovalci, mající
často příjmení ryze z Vodňanska, jako je Janda, Rokůsek,
atd..
Osada postupně vznikala na zakupovaných pozemcích a
vedle obytných budov si zde osadníci stavěli i budovy ryze
veřejného poslání jako byl kostel a škola. Táborská škola
byla druhou českou veřejnou školou v Jiţní Dakotě.
Z počátku se zde vyučovala jen tři měsíce ročně a první
učitel dostával plat 20 dolarů měsíčně, na který se místní
farmáři skládali ze svých peněz.. Vybírání příspěvků na plat
učitele měl na starosti právě nově příchozí Josef Novotný.
Jak zaznamenal ve svých vzpomínkách místní kronikář
Josef A.Dvořák, neměl to ale Novotný s výběrem peněz
vůbec jednoduché. Záznamy z kroniky přepsal Přemysl
Tvaroh a otiskl je v knize ,,Jak Češi v předminulém století
osídlovali americkou prérii“. Knihu vydalo v roce 2006
nakl. Růţe v Českých Budějovicích a moţná si ji můţete
ještě zakoupit v některém budějovickém knihkupectví.

do Bon Hommu vznést stíţnost. Tam mi vyhotovili listiny,
podle nich jsem mohl zabavit majetek takový, který by asi
částku vyrovnal, kdyby se prodal v draţbě. Vzkázal jsem
nato dluţníkově manţelce, jak se věci mají, ona bez váhání
odpověděla, jen abych přišel, ţe aspoň vyzkouší pevnost
koštěte na mojí hlavě. Ani kdyţ jsem v roce 1866 stál se
sedmou baterií dělostřelectva proti Prušákům, neměl jsem
tolik strachu jako teď, kdyţ jsem měl podstoupit zápas
s bojovnou ţenou krajana. Sklíčen na duchu, s nepořízenou
jsem konal druhou cestu ohledně této záleţitosti do Bonn
Hommu. Tam mi poradili, abych si vzal na pomoc několik
muţů a společně učinili ,,útok“ na nepřátelský ,,festunk“.
Vybral jsem si tedy pět vyslouţilých vojáků a posádku posílil
dvěma krajany. Nastal den, kdy jsem volal do zbraně a
mašírovali jsme na farmu našeho odborného pionýra.
Donesla se nám zvěst, ţe si pořídil nové brány a pluh a
jeţto byla doba k setí, zabavením náčiní jej bylo moţno
donutit k zaplacení dluhu. Kdyţ jsme se blíţili ke stavení a
čekali, ţe nepřítel se známou ,,zbraní“ učiní výpad
z pevnost, nic se nedělo. Dodali jsme si kuráţe a mezitím
co já s několika muţi vyhledával, co by se dalo zabavit, jiní
vešli do domu. Najednou jeden vyběhl ven a křičí ,,Dej nám
provaz! Ten kluk vzal na nás revolver. My toho kluka
sváţeme.“ Vešli jsme tedy všichni do dveří a tu uţ asi
osmnáctiletý chlapec prosil, abychom jej nechali. Ptal jsem
se, kde má rodiče, a on odpověděl, ţe jeli do Yanktonu
zjistit, zdali částku musí zaplatit. Vzali jsme tedy brány a
pluh a pro jistotu náčiní ukryli doma pod slámou.
Následující den uţ všude farmáři začali se setím a právě,
kdyţ jsem obědval, zaštěkal pes a na dvoře se objevili
výbojní manţelé. Vysázeli na stůl 5 dolarů a bylo dobře,“
Tolik tedy vzpomínka číčenického rodáka Josefa
Novotného, zapsaná na stránkách pamětní knihy městečka
Tabor v Jiţní Dakotě.
Jiří Louženský

,,S vybíráním školného byla občas patálie. Bylo pár
takových osadníků, kterým se buď platit nechtělo, nebo
prostě neměli z čeho. Kdyţ končil první školní rok, tak
Novotnému, který to tu měl všechno na starosti, scházelo
pět dolarů k vyrovnání učitelova sluţného. Jeţto tak velkou
částku byl dluţen jistý krajan, začalo vymáhání. Onen
osadník měl ve škole čtyři hochy a posílal je tam asi
čtyřikrát do měsíce. Byv napomenu, by děti častěji posílal,
dopálil se a vyhroţoval, ţe tam děti vůbec posílat nebude a
také nezaplatí. Domlouval jsem – vypráví Josef Novotný –
avšak bezvýsledně, a proto jsem se vydal na soudní úřad

Číčenický hlasatel
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A ještě něco historie ...
Vyuţití obecního hostince ke společenskému ţivotu od jeho zaloţení v Obci Číčenice
Hpstinec měl exa xchpey. V qrxním, který je epsve zachpxán, se chpeilp ep lpkálv, ervhý byl rpxnpv z náxsi ep sálv.
Byl vmístěn mezi exěma pkny xeepvcí na náxes. Těmi se chpeilp qřímp ep sálv, aby nebyli rvšeni hpsté, kteří seeěli
v lpkále. Pp zalp{ení hpstince slpv{il (hlaxně sál) jakp pbchpe s kplpniálním zbp{ím. Ppzeěji nájemce sál pqvstil,
qrptp{e se pbyxatelé navdili jezeit ep Vpeoan, kee si ka{eý našel sxéhp kvqce a k tpmv chpeil qrp xšechnp zbp{í,
které qptřebpxal. V rpce 1923 2. září byl Dídenicích zalp{en Spkpl, jakp qpbpdka Spkpla Vpeoany. Tehey Jeenpta
spkplská dítala 43 mv{w, 9 eexět {en, 18 eprpstencw a eprpstenek a 54 {ákyo a {ákw. Ji{ x tétp epbě se kpnala x re{ii
Spkpla eixaeelní qřeestaxení, rwzné qřeenášky a tanední zábaxy. V rpce 1925 se Jeenpta Spkpla Dídenice stala
sampstatnpv (peeělila se pe Spkpla Vpeoany). Získala sxé nářaeí (kpně, 2 {íněnky kp{ené, hrazev, braela a qérpxý
perazpxý mwstek). Cxidit chpeily pe nejmlaeších a{ qp ty nejstarší, jak na nářaeí, tak qrpstná. Cxidenci se údastnili
pkrskpxých i {vqních cxidení. Zee se kpnala cxidení x{ey na zahraeě qana Sháněla, která spvseeila se zahraepv
hpstince, qrptp{e a{ ep zalp{ení JZE x rpce 1952 tam nebyla {áená spvkrpmá zahráeka. Při qpřáeání eixaeel a
tanedních zábax se nářaeí x{ey mvselp xynést ep kwlny, která byla na zahraeě hpstince, hnee za xjezeem xqraxp.
Pp ervhé sxětpxé xálce se zee kpnala pchptnická eixaela, qrpmítali se zee filmy a qpřáealp se zee mnphp tanedních
zábax. Nejslaxnější býxala Ppsxícenská zábaxa, p které se era{ila májka. Plespxpv sezpnv zahajpxali zqraxiela
myslixci na silxestra Ppsleení ledí. Pak násleepxali qlesy Hasidský, Spkplský, Babský – qpzeěji qp rpce 1948 qpřáeali
tentp qles {eny a qpsleení byl maškarní. Taktp se tp pqakpxalp ka{eprpdně. Také se zee kpnaly xšechny xeřejné
schwze a za ervhé sxětpxé xálky x roce 1945 jsme se v hpstinci nějaký das vdili, qrptp{e xe škple byly vbytpxány {eny
a eěti německých ewstpjníkw, kteří se qřee frpntpv stahpxali na záqae. Pp ervhé sxětpxé xálce se zadala pbslvha
v hpstinci epsti měnit. Nikep nexyer{el eéle jak exa rpky. V rpce 1952 byla zahraea rpzeělena na 2 záhvmenky qrp
dleny JZE qana Prpfanta a qana Kvbpvška. Jakp malá si qamatvji, {e qři ka{eé zábaxě nejenpm eěti, ale i epsqělý,
kteří se nejqrxe qpeíxali , jak tp x hpstinci {ije a qak se teqrxe rpzhpepxali zea qwjepv na zábaxv nebp ne, tak se
chpeilp za pkna na zahraev. Mezi eixáky za pkny býxaly i matky ecer, které šli na zábaxv a eělali jim tzx. garee a
v létě se jim nechtělp epxnitř. V zimě qak garee – tzx. spvená stplice seeáxali x sále x laxicích a eáxali na ecery
qpzpr. Ještě je na ně x hpstinci qamátka – 3 laxice jspv stále x lpkále. Ale tp ji{ enes není qraxea, qrptp{e si nikep
vzhledem k spvseeským xztahw xe xsi neepxplí xstpvqit na zahraev. Také si qamatvji, {e x epbě tptality bylp na sále
vsklaeněnp pbilí qatřící JZE a také qři xpjenském cxidení zee byli vbytpxáni xpjáci.
V létě 2010 qřišel ep hpstince npxý nájemce, který qpzxeel {ixpt a qpřáeek tak, {e kep má nálaev, zájem a chce se
údastnit x pbci sqpledenskéhp {ixpta, ráe ep hpsqweky zajee. V{eyu se tv kpnalp ji{ někplik zábax, qlesw. Kpnají se
zee sxatby a slaxí se narpzeniny. Cp slyším, tak si ka{eý qpchxalvje xzprnpv pbslvhv, pchptv, distptv, epbré jíelp a
hlaxně epbře pšetřený lahpený mpk – qixp. Kpnají se zee rwzné akce, jak qrp eěti, tak i qrp epsqělé, nejenpm x rámci
Oran{pxéhp rpkv. Za tptp xšechnp qatří eík man{elwm Šmitmajerpxým, kteří se xzprně starají.
Na záxěr se ještě zmíním, {e i xe Strqí byl hpstinec „U Kpndabw“ a x Újezeci „U Žlábkw“, kee se také kpnaly zábaxy.
Matně si qamatvji, {e ještě x rpce 1952 byla v Kpndabw na Strqí zábaxa a U Žlábkw se kpnaly zábaxy ještě p někplik
rpkw qpzeěji.
Byelím zee pe sxéhp narpzení a tp x qřímé blízkpsti, nebpu mwj rpený ewm a hpstinec býxala a{ ep zalp{ení hpstince
jedna budova, jak jsem popisovala v Hlasateli za derxen 2011. Tptp je tp nejzáklaenější, ale qpxíeání by bylp ještě na
někplik hpein.

Marie Trpchpxá
x Dídenicích ene 31.8.2011
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Rozhovor se spoluobčanem
Po delší odmlce uvádíme další ze série rozhovorů s našimi
spoluobčany. Tentokrát se dostal do hledáčku pan Jaroslav
Hankovec, obyvatel Číčenic. Pan Hankovec maluje obrazy.
Loni jste vystavoval svoje obrazy na výstavce v obecní knihovně.
Ano, na požádání z Obecního úřadu jsem tam několik obrazů
vystavoval.
Jak jste se dostal k malování?
K malování jsem se dostal přes kamaráda z práce, který mě
naučil základy malby.
A pro mě jako pro laika, jakou techniku používáte?
Technika se nazývá olejomalba. Jsou to různé hlinky smíchané
s olejem, které se při malbě dále podle potřeby ředí. Jako
podklad se používá malířské plátno, nebo dřevo. Lze použít i
jiné podkladové materiály, já v současnosti maluji na sololit.
Tématem Vašich obrazů je především krajina?
Ano, ale maluji třeba i kytice, výlovy rybníků a podobně.
Ještě k té krajině, náměty jsou z našeho okolí
Využívám, prvky z okolí, ale začátky mého malování jsou
z Třeboně. Tam jsem maloval hlavně rybníky. Teď již využívám
náměty jenom z okolí blízko Číčenic.
Máte tedy k naší oblasti jihu velký vztah?
Jsem z jižních Čech, takže maluji domovinu. Jsem rodák
ze Čtyřech Dvorů a od roku 1946 po válce bydlím v Číčenicích.
Uvažujete o uspořádání další výstavky?
Zatím ne.

Tak, ať se Vám přesto nadále daří. Hodně zdraví a ať to pěkně
maluje. Děkuji za rozhovor.
V Číčenicích dne 2.9.2011. J. Trs¨

Cesta k jezeru
Číčenický hlasatel
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Inzerce

ILONA HOŠNOVÁ (MRKÁČKOVÁ)
Cena: 120,- Kč
PRO OBYVATELE ČÍČENIC cena 100,- Kč

TEL: 604 106 756

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

Sluneční elektrárna Číčenice s. r. o.
Dne 5.listopadu 2011
bude přistaven

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

8.00 – 8.50 hod.
9.00 – 9.50 hod.
10.00 – 10.55 hod.
11.00 – 13.00 hod.

AUTOBATERIE, ZÁŘIVKY, PNEUMATIKY, TELEVIZORY,
LEDNICE, BARVY, KOBERCE, PLASTY apod.
NEUKLÁDAT DŘEVO, TRÁVU, LISTÍ, PAPÍR, ŽELEZO.
Číčenický hlasatel
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Je dobré vědět...
Důchod se zvyšuje také další výdělečnou činností
Lidé, kteří pobírají starobní důchod a nadále vykonávají výdělečnou činnost, mohou požádat o úpravu
(zvýšení) procentní výměry řádného starobního důchodu. Umožňuje to právní úprava platná od 1. 1. 2010 a
vztahuje se až na doby výdělečné činnosti vykonávané po 31. 12. 2009.
Nově od 1. 1. 2011 se tato možnost vztahuje i na poživatele předčasného starobního důchodu (podle
§ 31 zákona o důchodovém pojištění), kteří již dosáhli důchodový věk s tím, že pro účely zvýšení
důchodu se jim bude hodnotit též doba výdělečné činnosti získaná v roce 2010.
V praxi to znamená, že pokud důchodce při výkonu výdělečné činnosti zároveň pobírá důchod v plné výši,
bude navýšení procentní výměry činit 0,4 % výpočtového základu (tj. toho základu, ze kterého byl
důchod původně vypočítán) za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti.
Navýšení náleží vždy až
a) po ukončení výdělečné činnosti, získal-li poživatel starobního důchodu alespoň 360 dnů
výdělečné činnosti (ať již nepřetržitě nebo přerušovaně), nebo
b) po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, přičemž za nepřetržitý výkon
výdělečné činnosti se považuje i situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje
kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti.
Do celkového počtu dnů (360) se pro účely zvýšení nikdy nezapočítávají doby pracovního volna bez
náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby tzv. omluvných důvodů (např. dočasná
pracovní neschopnost).
Zvýšení procentní výměry řádného starobního důchodu se provede pouze na základě žádosti klienta,
nikoliv z moci úřední. Žádost o úpravu starobního důchodu je možné podat na okresní správě sociálního
zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu poživatele
důchodu.
S podáním žádosti o zvýšení je však třeba vyčkat až do doby, než bude jisté, že nárok na zvýšení je
získán.
K prokázání skutečností rozhodných pro zvýšení důchodu (získání potřebného počtu dnů výdělečné
činnosti, ukončení výdělečné činnosti nebo její nepřetržité dvouleté trvání) zašle OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
zaměstnavateli výzvu k předložení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP).
Příklad výpočtu zvýšení důchodu:
Žena pracuje jako učitelka a pobírá přitom řádný starobní důchod, který jí byl přiznán od 15. 8. 2009
ve výši 13 000 Kč (základní výměra 2170 Kč + procentní výměra 10 830 Kč) - procentní výměra byla
stanovena z výpočtového základu 18 050 Kč za 40 let pojištění (á 1,5 %), tj. 60 % (18 050 x 0,60 =
10 830 Kč). Vedení školy s ní opakovaně uzavírá pracovní poměr vždy na dobu školního vyučování, tj. na
10 měsíců (přes prázdniny nepracuje). Pracovala a pracuje od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 a od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2011. Plánuje, že od 1. 9. 2011 uzavře dohodu o pracovní činnosti na dobu do 30. 6. 2012. Může
požádat o zvýšení důchodu o 0,4 % výpočtového základu za odpracovaných 360 dní? Od kdy?
Žena získala prvním pracovním poměrem 181 dnů (doba hodnotitelná pro zvýšení se počítá až od
1. 1. 2010), což jí nárok na zvýšení nezaložilo – musí získat ještě alespoň 179 dnů. Ty získá 26. února
2011. Jestliže by k tomuto datu ukončila výdělečnou činnost, náleželo by jí zvýšení důchodu o 0,4%
výpočtového základu již od 27. února 2011. Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost dále trvá, je třeba pro
nárok na zvýšení vyčkat až do ukončení výdělečné činnosti, tj. do 30. června 2011 – zvýšení se přizná od
1. července 2011.
A jak vysoký bude důchod po zvýšení? Částka 13 000 Kč byla od lednové splátky roku 2011 valorizována o
483 Kč (60 Kč základní výměra + 3,9 % procentní výměra) na 13 483 Kč. Od 1. července 2011 se důchod
zvýší o 0,4% výpočtového základu, z něhož byl v roce 2009 vyměřen (18 050 Kč), tzn. o 73 Kč – celkem
tak bude tato žena od 1. 7. 2011 pobírat 13 556 Kč.
Uvedená data platí samozřejmě za předpokladu, že v období výkonu výdělečné činnosti nenastane
dlouhodobější období, které se pro účely zvýšení za výdělečnou činnost nepovažují, např. dočasná pracovní
neschopnost (viz výše).
Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ
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Pod pokličkou

Docela obyčejné brambory...

Kmínové brambory s kysanou smetanou
800 g malých brambor, 1 lžíce slunečnicového oleje, 1 lžíce kmínu, 1 lžíce hrubé
mořské soli, 200 g kysané smetany, 100 g tvarohu, 1 svazek pažitky, 1 svazek
kopru, popř. ještě několik lístků řeřichy, sůl, pepř
Troubu předehřejeme na 200°C. Brambory řádně omyjeme a osušíme. Plech
vyloţíme papírem na pečení, potřeme olejem posypeme kmínem a solí.
Brambory po délce rozpůlíme, řeznou stranou dolů poloţíme na plech a pečeme
v předehřáté troubě asi 20 minut.
Tvaroh utřeme dohladka se smetanou, přidáme drobně nakrájené bylinky a
ochutíme solí a pepřem. Podáváme k bramborám.
Bramboráčky s mrkví
500 g brambor, 300 g mrkve, 2 vejce, 2 lžíce mouky, sůl, pepř, 40 g mletých jader lískových oříšků, 1/2 svazku
petrželky, 300 g jogurtu, tuk na smažení
Brambory a mrkev hruběji nastrouháme. Umícháme s vejci a moukou, ochutíme solí a pepřem.
Na velké pánvi rozehřejeme tuk. Pro kaţdý bramboráček dáme 1 lţíce těsta, roztlačíme a smaţíme po kaţdé straně
4 minuty.
Oříšky orestujeme krátce bez tuku. Několik lístků petrţelky dáme stranou na ozdobu., ostatní jemně
usekáme.Sekanou petrţelku a oříšky smícháme s jogurtem, osolíme a opepříme. Podáváme s bramboráčky a
zdobíme zbylou petrţelkou.

Ze starých kalendářů
Sxatý František zahání liei ep chýšek.
Brigita sxatá na mlhaxá rána je bphatá.
Sxatý Haxel stpjí za tp, jaké bvee qříští létp.
Říjen hpeně xětrw, eešuw míxá, někey qřece xesele se eíxá.
V říjnv hpeně {alvew a bvkxic pznamvje zimy xíc.
Een Všech sxatých je qpsleení, který létp zahání.
Listpqaepxé hřmění qšenici xe zlatp mění.
Přijeee-li Martin na bílém kpni, metelice za metelicí se hpní.
Zelí nalp{ené na Sxatpv Kateřinv qlatí za nejleqší.
Na sxatéhp Oneřeje ještě se nám phřeje, ale na sxatéhp Mikvláše v{ je zima zase naše.

Upozornění
Podle Police ČR ve Vodňanech obchází, hlavně starší lidi, podvodník, který se vydává za revizního technika komínů.
Revizní zpráva vypadá velmi důvěryhodně a on také.
Pokud někoho navštíví a nebo už navštívil je potřeba ihned volat linku 158.
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