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Ročník 4., číslo 1.

Březen 2011

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Číčenice 15. 12.
2010 byl vyzván pan Holeček jako zastupitel a jednatel TS
Číčenice starostkou, aby do příštího zastupitelstva připravil
rozvahu, záměr, proč zaloţil TS Číčenice. Bohuţel se tak
nestalo a my stále stojíme před otázkou, zda TS Číčenice
ponechat nebo zrušit.
26. 1. 2011 podal písemnou rezignaci na zastupitele obce
a na TS Číčenice pan Holeček, mandát zastupitele odmítl
pan Špiroch i paní Hrabová. Pan Ing. Trs tento mandát přijal
a sloţil slib zastupitele.
7. 2. 2011 zastupitelstvo obce schválilo nového jednatele
TS Číčenice pana Daniela Veselého.
Bylo předloţeno plnění projektu ORANŢOVÝ ROK 2010 a
seznámení s akcemi na rok 2011.
Předloţeno vyúčtování neinvestičních příspěvků obce v roce
2010 od TJ ŢS Blata a Číčenický klub o. s.
Investiční příspěvek obce ve výši 8.225,- Kč DSO Blanickootavského region za rok 2010, a to za účelem programu
MISYS, jako součást projektu dt. t. č. 7 POV pod názvem
Cestovní ruch—priorita DSO Blanicko-otavského regionu.
Byl schválen rozpočtový výhled na období 2011 aţ 2013.
Předloţena výroční zpráva za rok 2010 o svobodném přístupu k informacím.
Byla předloţena ţádost MS Stráţka Číčenice o poskytnutí

finančního příspěvku.
26. 11. 2010 bylo zaţádáno z Nadace ČEZ o 180.000,- Kč
na opravu střechy OÚ. Správní rada nadace ČEZ chválila
podporu našeho projektu v plné finanční výši. ZO schválilo
přijetí finančního příspěvku.
Na OÚ Číčenice 22. 2. 2011 proběhla celková kontrola
hospodaření obce za rok 2010. Kontrolu provedl Krajský
úřad Jihočeského kraje.
Změna sloţení kontrolního výboru: předseda– pan Petr
Šmitmajer, členové — Ing. Josef Trs, Marie Petrţílková, Jana
Zíková a Dana Hrdličková.
Návrh smlouvy pana Jampílka—těţba štěrkopísku.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psa je moţno
platit na OÚ. Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu
na osobu je 470,- Kč. Poplatek za kaţdého psa je 150,- Kč.
Musí být uhrazeno do konce června 2011. Poplatky lze
splácet po dohodě ve splátkovém kalendáři.
Byla odeslána ţádost na příspěvek z „Oranţového roku― na
rok 2011. Základní myšlenka, dá se říci jiţ tradičního 6.
ročníku zůstává stejná, tj. podpora kulturních, sportovních,
turistických a společenských akcí v obcích z okolí JE Temelín. Na vybrané projekty (akce) a na stálou reklamu v obci
bude uzavřena objednávka (smlouva) o zajištění reklamy
mezi obcí a společností Jaderné elektrárny Temelín, na
jejímţ základě se jaderná elektrárna stane generálním partnerem Oranţového roku v obci u uvedených sportovních ,
turistických a kulturních akcí.

Jsem přesvědčen, že si každý člověk úsměvem prodlužuje život. - Sterne Laurence
Číčenický hlasatel
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Zprávy z radnice

studie řešení tratě 192 Číčenice – Týn nad Vltavou od 2. změny JŘ 2011 (vč.
Zápisu z jednání 4.3.2011 na OÚ Číčenice)
Předmětem této studie je změna řešení jízdního řádu tratě
192 po neobjednání provozu na rameni Dívčice – Netolice.
Podnětem k vypracování této studie byly připomínky cestujících a obcí na trati 192, poţadující navázání dopravy na
přípoje i ve směru na Plzeň (dálkové vlaky).
Výchozí stanovisko Českých drah k problematice je souhlasné, neboť České dráhy znají přepravní proudy z tratě 192 do
směru Plzeň, kam neexistuje konkurenční autobusová doprava. Případná úprava jízdního řádu nesmí přinést navýšení potřeby vozidel.
Dne 4.3.2011 proběhla na OÚ Číčenice porada za účasti
obce Číčenice (starostka paní Renata Regálová) , JIKORDu,
s.r.o. (Ing. Študlar a Ing. Doubek) a ČD,a.s. (Mgr. Kosmata a
Ing. Šafránek), na které byly zopakovány výše uvedené poţadavky. Dále byly připojeny poţadavky ze strany OÚ Číčenice na odvoz školní mládeţe ze ZŠ ve Vodňanech směrem
na Týn nad Vltavou (Záboří u Číčenic), na odvoz cestujících
ze směn z Českých Budějovic po 15 hodině (R 1253 odj. z
Č. Budějovic v 15.07) a na spojení do Vodňan za účelem
občanských jednání s úřady apod. JIKORD navrhl odvoz
školní mládeţe autobusy. ČD oponovaly s tím, ţe v ţelezničním uzlu Číčenice jsou k dispozici volné náleţitosti (vozidla
a personál), který by uvedené poţadavky zabezpečily s veškerými výhodami síťového systému (jednotné jízdenky, dispečerské zajištění návazností apod.). Na přímý dotaz ČD k
obci Číčenice, zda preferuje silniční, nebo ţelezniční dopra-

SE SOUSEDY K VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt realizoval Úřad práce
v Českých Budějovicích se zapojenými Úřady práce v Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. Cílem projektu bylo vytvořit a
ověřit program zaměřený na obyvatele venkovských oblastí, využít lidem známého prostředí a přinést
vzdělání a rekvalifikace až „k nim
domů“. Přispět k vytváření pracovních příležitostí.
Co mohli vstupem do projektu získat? Získat nebo oživit dovednosti,
které na trhu práce požadují zaměstnavatelé a i takové, které budou užitečné jim osobně. Zvýšit svoji kvalifikaci.
Pro koho byl tento projekt určen?

vu starostka obce podpořila dopravu ţelezniční.
Závěrem byly ČD, a.s. vyzvány k vypracování studie, zohledňující poţadavky obcí a občanů při zajištění efektivity provozu a minimálního nárůstu výkonů, hrazených Jihočeským
krajem.
Návrh řešení:
- ranní doprava je beze změn (návoz do zaměstnání a do
škol ve Vodňanech)
- počínaje cca 9 hodinou nastává taktový jízdní řád ve dvouhodinových intervalech, kdy jsou vlaky vedeny do Číčenic k
dálkovým
vlakům směr Plzeň (linka Brno – Plzeň) a k dálkovým vlaků
směr Č. Budějovice (linka Praha – Písek – Č. Budějovice)
- spojení do Vodňan je zajištěno v odpoledních hodinách
nově řešeným jízdním řádem, který umoţňuje v Číčenicích v
prac. dny
(kromě školních prázdnin) přestupy na stávající vlaky linky
Číčenice – Prachatice, v dopoledních hodinách pak prodlouţením tras
vlaků z Týna nad Vltavou a to v pracovních dnech
- ve směru do Týna nad Vltavou budou vlaky vedeny od dálkových vlaků z Plzně (linka Plzeň – Brno) a od dálkových
vlaků z Českých
Budějovic (linka České Budějovice – Písek – Praha)

Obyvatelům venkovských oblastí
okresů Český Krumlov, Prachatice,
Strakonice a Tábor. Uchazečům evidovaným na úřadech práce a zájemcům, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností.

Co je to stálo? Vůbec nic. Aktivity
projektu byly zcela zdarma, navíc po
dobu účasti na projektu mohli získat

Mgr. Pavel Kosmata
příspěvek např. na dopravu, na hlídání dětí předškolního věku na různé průkazy, potvrzení apod.
Na OÚ Číčenice začal probíhat tento
projekt se Sousedy k vzdělávání 17.
2. 2011. Projektu se zúčastnili lidé,
kteří jsou evidováni na úřadu práce,
maminky na mateřské dovolené, a
také ti, kdo se chystají změnit své
zaměstnání. Na informační schůzce
zástupci úřadu práce informovali o
celém průběhu tohoto projektu.
Účastníci zde podepsali smlouvy.
Celého projektu se zúčastnilo 8 lidí.
Věříme, že tento projekt nebyl zbytečný, že uchazeči budou mít větší
šanci na získání zaměstnání a využijí
znalostí z tohoto projektu.
Renata Regálová

Co je to?
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde můţe kaţdý člověk zaţádat o výpis z veřejných i
neveřejných rejstříků, podat podání, zaţádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na ţádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.
Číčenický hlasatel
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Ze života obce
„ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED“
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kdo si přišli den před Štědrým večerem společně zazpívat k obecnímu úřadu. Sešla se
nás i při tak chladném pozdním odpoledni
pěkná kupa lidí všech věkových kategorií, a
to nejen z Číčenic, ale své zástupce tu měli i
z Újezdce. Společně jsme si s paní ředitelkou MŠ Číčenice Jitkou Langerovou zazpívali vánoční koledy, pro zahřátí jsme popíjeli
ovocný čaj, grog a punč a zakousli něco
sladkého na zub. Na závěr jsme si popřáli
krásné vánoční svátky, hodně pohody do
nového roku 2011.
Renata Regálová

SILVESTR 2011―
31. 12. 2010 jsme se přišli do hotelu U Polívků společně rozloučit se starým rokem 2010
a přivítat rok 2011. Po celý večer nás provázela skupina DUO NATUR, která svými vtipnými průpovídkami a skvělou hudbou zpříjemnila nám všem hezký večer.
Půlnoc jsme oslavili přípitkem a ohňostrojem . Sešlo se nás přes padesát, mladí i
starší, prostě všichni, kdo nechtěli poslední
noc v roce zůstat sami doma a chtěli se
příjemně pobavit. Na stolech nás čekalo
slané pohoštění a půlnoční přípitek, který
nám připravili na vlastní náklady majitelé
hotelu Polívkovi. Děkujeme příjemné obsluze, která se o nás po celou noc silvestrovské
zábavy starala, aby nám nevyschly sklenky
moku. Silvestrovská veselice trvala aţ do
ranních hodin. Vše proběhlo v klidu.
Byl to opravdu hezky strávený večer, ani se
nám pro únavu a protančené střevíce nechtělo domů! Věříme, ţe se všem přítomným
líbilo, a ţe se opět sejdeme 31. 12. 2011.
Silvestrovskou zábavu pořádal Číčenický
klub o. s. a Obecní úřad Číčenice v rámci
Oranţového roku 2010 s JE Temelín.
Michaela Matějková
Jak pokračuje Barevný rok v naší
školičce ?
V naší Číčenické mateřské škole se přehoupl školní rok 2010/2011 do své druhé poloviny milou a slavnostní vánoční besídkou,
která byla uvedena krásnou písničkou O
vánoční hvězdičce a pak už se střídaly zimní
a vánoční písničky a básničky. A ani pohybem se nešetřilo, zvláště, když se spolu
houpali dva mrazíci ze stejnojmenné písnič-

ky nebo když děti tančily taneček Koledníci o
půlnoci či Štědrej večer nastal. Potom už
jako v písničce pana Daňhela - ,, Do školičky
naší milé přišel oknem Ježíšek, nadělil nám
kopu dárků, kocourkovi kožíšek, hej, hej
koleda, dudli, dudlidá …. ´´ Děti si rozbalily
dárečky, ochutnaly cukroví a všichni jsme si
popřáli báječně strávené vánoční prázdniny.
Děti s paní učitelkami se poprvé v novém
roce společně potkaly 3. ledna a začalo
„Putování tučňáka za Paní Zimou“. Děti si
v tomto období povídaly o proměnách zimního počasí, o zimních sportech a o tom jak a
proč je důležité se teple oblékat. Se sedmi
bratry havrany se děti vypravily do ptačí říše,
naučily se zpívat nové písničky např. Kdo to
ťuká na okénko, z papíru vytrhávaly peříčka
a nalepovaly je havranům a dokonce si Na
havrana zahrály - ,,Havran kolem letí, uhněte mu děti …“ Ze zvukové nahrávky děti
zkoušely ptáčky rozpoznávat a báječně se
společně nasmály, když hrály hru Všechno
lítá, co peří má nebo Na dva mrazy.
V lednu paní učitelky dětem znovu objasnily
fakt, že zdraví máme jenom jedno a je nutné
se podle toho chovat, abychom byli zdraví a
veselí. Rovněž jsme si s dětmi znovu připomněli, že je potřeba si chránit všechny části
svého těla ,, Ruce, nohy, tělo máme a pozor
si na vše dáme“.
Jelikož děti opravdu rády kreslí, malují a
modelují, vykreslili jsme spoustu omalovánek, zapouštěli jsme barvy do klovatiny a
vyzdobili krásné míče, vymalovali jsme barevné šály, rukavice i čepice. Děti z naší
mateřinky toho už hodně umí a se vším se
mohli pochlubit a předvést hlavně naši letošní předškoláčci u zápisu do základní školy.
Na Den otevřených dveří jsme se jeli jako
každý rok podívat do Základní školy Alešova
ve Vodňanech a já sama bych za tak báječné dopoledne ráda poděkovala nejen panu
řediteli, ale i všem dětem, které se o naše
přijetí zasloužily a připravily pro nás tolik
zajímavých věcí v prostorách celé budovy
školy. I tato návštěva žáků základní školy
určitě přispěla k tomu, že se nikdo nebál
k Zápisu do školy. V dalších dnech jsme si
s dětmi povídali o povoláních a řemeslech a
o tom, čím budeme, až vyrosteme. Zahráli
jsme si Na ševce, Na bačkory, Na stavbaře,
Na rybáře, Na pekaře a cukráře… A těch
hádanek, co jsme zkoušeli uhodnout. Doučili
jsme se také písničku s tanečkem Šel zahradník do zahrady a krásné kropící konvičky zdobí naši nástěnku.

Divadélko Zvoneček nám do školky přivezlo
pohádku ,,Vodník Puleček“, při které nám
bylo s vodníkem, vodnickou panenkou, hejkalem, čarodějem a samozřejmě Kašpárkem
moc hezky. Vodníček nás také pozval oslavit
MASOPUST - čtvrteční dopoledne bylo plné
soutěží, her, zpívání, mlsání a tancování v
maskách. Všichni jsme si odnesli nejen
dobrou náladu, ale děti rovněž pytlíček dobrot a diplom s mokrou jedničkou
z karnevalového dovádění.
Od 28.února do 6.března v době jarních
prázdnin budou v mateřské škole provedeny
důležité opravy a po prázdninách děti přivítá
veršování a povídání o zvířátku s hnědou
srstí a nejkrásnějším medvědím jménem
Míša.
Langerová Jitka

Zajímavé odkazy na webu:
http://hloubkari.bloguje.cz/510787-aktualizovano-cicenice-24-dubna-1945.php
http://picasaweb.google.com/oujezdec
http://jirilouzensky.txt.cz/clanky/32212/zajimavosti-z-jihoces/
Číčenický hlasatel
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Dětský maškarní karneval

Foto Karel Lachout
Číčenický hlasatel
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Ze života obce

Jaro se blíţí, stromy a keře se začínají zelenat a pozemky kolem cest zarůstají, větve zasahují do komunikací, kde je špatná
viditelnost, proto Obec Číčenice oslovila členy Mysliveckého sdruţení Stráţka , zda by nepomohli obci, za kterou provádí
údrţbu zeleně p. Petrţílka J. s vyřezáním dřevin kolem cesty směrem z Číčenic na Strpí. Ochotně, za hezkého slunečného
počasí v sobotu 12.03.2011 společnými silami vyčistili stoku kolem cesty na Strpí. Děkuji všem, kdo se zúčastnili této brigády
Za ZO Renata Regálová

Oslava MDŽ
V pátek 11.03.2011 se konala v Hotelu u
Polívků oslava MDŽ. Pobavit se nás přišlo
okolo 30ti žen. Celým večerem nám k tanci
a poslechu hrál DJ Olin, na stolech bylo
připraveno občerstvení. Přišli mladší i starší, ba dokonce jedna z přítomných žen,
doufám, že se na mne nebude zlobit, že ji
budu jmenovat paní Marie Moroczová z
Cihelny tento den slavila své krásné 60.
narozeniny. Ještě jednou blahopřeji. Je
vidět, že ženy z Číčenic, Újezdce a z Cihelny se umějí bavit a umějí pořádně roztančit
parket. Kolem 22°° hodiny na nás čekalo
milé překvapení , rozrazily se dveře a vstoupily dvě ženy, nám samozřejmě neznámé,
byly to opravdu „kočky“, ale jejda, to nebyly ženy, ale dva pánové , co se za ženy z
legrace převlékli. Děkujeme za hezky zpest-

řený večer, obsluze, která se jen stěží mezi
námi tančícími s plnými sklenkami protáhla, aby uspokojila žíznivce.Co více dodat,
byl to prostě krásný večer, i když se nám
moc nechtělo opustit parket, skončil po
půlnoci, za který děkuji majitelům Hotelu
Polívkovým , kteří pro nás tuto oslavu připravili v rámci Oranžového roku 2011 s JE
Temelín. Každá žena odešla domů s kytičkou. Renata Regálová

Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice uspořádalo dne 18.02.2011 v
Obecní hospodě již 3. myslivecký
ples MS Strážka Číčenice. Uspořádaná kulturně společenská akce v
obci měla vysokou návštěvnost přítomnými účastníky, na které čekala
bohatá tombola. Bohužel původně

objednaná hudební kapela odřekla
pořadatelům účinkování 1 den před
konáním plesu a pořadatelé museli
zajišťovat náhradní kapelu. Přítomní
účastníci, i přes vzniklé objektivní
potíže se zajištěním plesu, se dobře
bavili poslechem hudby a tancem a
mnozí z nich si i odnesli hodnotnou
výhru v tombole. Myslivecké sdružení MS Strážka Číčenice tímto děkuje
všem sponzorům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu pořádané společenské akce, zejména OÚ Číčenice
a JE Temelín v rámci Oranžového
roku 2011.
Za MS Strážka Číčenice
hospodář MS Václav Petržílka
předseda MS Ladislav Kašpar

26,února 2011se sešlo v Obecním hostinci v Číčenicích mnoho krásných masek.Právě se tu totiž konal maškarní karneval pro děti,který pořádal Číčenický klub,o.s.ve spolupráci s obecním úřadem v rámci Oranžového
roku.Hlavním sponzorem byla jaderná elektrárna Temelín. Odpolednem děti provázel DJ Olin. Mezi masky
zavítali i klauni Pankrác,Servác a Bonifác,kteří nešetřili bonbony,úsměvy,ani dobrou náladou.Taktéž k nám
zavítalo divadlo KOS z Českých Budějovic,které s sebou přivezlo pěknou pohádku.Díky sponzorům,kteří nám
věnovali věcné ceny,jsme mohli připravit bohatou tombolu-téměř 400 cen.
Vzhledem k tomu,že přišlo přes 40 masek a vydržely až do samého závěru,doufáme,že se všem líbilo a příští
rok přijdou zas. Chtěla bych touto cestou poděkovat jak sponzorům,tak všem,kteří se podíleli na přípravě a
průběhu karnevalu.
Mrkáčková Ilona

Číčenický hlasatel
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Štěrkopísek ...
J e v z á j m u o b c e u mo ţ ni t ve sv é m ka t a s t r u ro z š í ř en í t ě ţ by š t ě rko pí sku?
Právě taková otázka nyní leţí před zastupiteli obce a vlastně
před všemi jejími obyvateli v souvislosti s rozsahem provozu
pískovny Vodňany – Čavyně, která jiţ v současnosti viditelně mění ráz okolí západním směrem od Číčenic.
Podnět pro nastolení této otázky dala ţádost těţební společnosti František Jampílek, fyzická osoba (dále jen těţební
společnost) předloţená Zastupitelstvu obce Číčenice na
uzavřeném jednání svolaném za tímto účelem na den 17.
ledna 2011. Jednání se za těţební společnost zúčastnil
zplnomocněný zástupce těţební organizace pan Ing. Muţík,
který ţádost zastupitelům obce přednesl, a pan. Mach, vedoucí těţby. Oč tedy v ţádosti jde? Dle informací poskytnutých panem Ing. Muţíkem měla těţba původně probíhat ve
třech etapách, kdy etapa A s určenými lokalitami relativně
vzdálenými od Číčenic, měla být realizována jako první, etapa B pak následně a etapa C s určenými lokalitami bezprostředně se dotýkajícími katastrálního území obce Číčenice,
měla být realizována jako poslední. Vysoká bonita půdy zemědělských ploch na lokalitách určených pro etapy A i B
však znemoţnila získání potřebných povolení a tedy i zahájení těţby. Záměr těţební společnosti byl tedy přehodnocen
a změněn a stanovuje etapu C (v rozsahu zhruba 53 hektarů) jako úvodní, coţ znamená, ţe těţební činnost bude zahájena v bezprostřední blízkosti Číčenic. Proto má navíc
těţební společnost zájem rozšířit etapu C i o plochy náleţící
do katastrálního území obce Číčenice, aby tak mohla rozsah
etapy C maximalizovat a zároveň zahájit vlastní těţbu právě
na těchto plochách, tedy v katastru Číčenic. Dle informací
pana Ing. Muţíka by se tak hranice těţby posunula o 50 aţ
70 metrů blíţe k obci na úroveň zhruba 15 metrů od Radomilického potoka.
Sama ţádost je formulována jako ţádost o podporu obce,
která spočívá zejména v zapracování příslušné změny do
územního plánu obce a vydávání kladných stanovisek v této
věci, popř. dalších souvisejících nutných formalit. Na druhou
stranu těţební společnost nabízí jednorázovou finanční
kompenzaci ve výši 1.000.000 Kč podmíněnou nabytím
právní moci Rozhodnutí k těţbě a dále částku 100.000 Kč
za kaţdý rok těţby v rámci etapy C.
Na výše zmiňovaném jednání byli zastupitelé obce mimo
jiné rovněţ informováni o záměru výstavby mobilní betonárky na ploše cca 4000 m2, poblíţ silnice Číčenice – Vodňany,
u odbočky na Čavyni. Tento záměr však není součástí překládané ţádosti, neboť se nijak nedotýká katastrálního území obce Číčenice.
V průběhu získávání potřebných podkladů pro zahájení těţby štěrkopísku hrál obecní úřad v Číčenicích spíše minoritní
roli a bude tomu tak samozřejmě i nadále, kdy rozhodující
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slovo měly a mají zejména Městský úřad ve Vodňanech a
příslušné odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Předloţená ţádost těţební organizace František Jampílek,
fyzická osoba bude diskutována na setkání zastupitelů obce s obyvateli, konaném dne 2. 4. 2011 v 17,30 v sále
Obecního hostince. Všichni zájemci o problematiku těţby
štěrkopísku v okolí obce jsou srdečně zváni a jejich případné názory na předloţenou ţádost vítány.
Zvukový záznam jednání se zástupci těţební organizace ze
dne 17. 1. 2011 bude k dispozici na webových stránkách
obce, popř. je moţné po předloţení ţádosti na OÚ Číčenice
vytvoření kopie ve formátu mp3 na nosičích cd nebo dvd.
Uţitečné informace o těţbě štěrkopísku lze získat rovněţ na
webových stránkách www.vodnanyzijou.cz.
Historie spolupráce obce s těţební organizací František
Jampílek
Smlouva o spolupráci v souvislosti s připravovanou těţbou
štěrkopísku na pozemcích v katastrálním území Čavyně,
Radčice u Vodňan a Číčenice – podepsána starostou obce
dne 12. 12. 2008. Obec se v ní zavazuje vydat kladné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení a k povolení dobývání loţiska štěrkopísku. Těţební organizace František Jampílek na oplátku přislíbila monitorování hladin podzemních
vod ve studnách a v případě poklesu vody pak
k prohloubení příslušných studní.
Na V. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 22. 7.
2009 za přítomnosti dalších asi 30 obyvatel obce, vystoupili
pánové Muţík a Jampílek s ţádostí o pořízení změny č. 1
územního plánu obce. Zápis ze zasedání shrnuje více neţ
hodinovou diskusi plnou emocí do věty: „obec připraví další
setkání s právníkem a hydrogeologem, po konzultaci s nimi
budou následovat další kroky v této kauze―. Autorům článku
se však nepodařilo dohledat ţádné podklady, které by doloţily naplnění těchto závěrů.
Dne 13. 1. 2010 byl vydán dokument „Stanovisko Obce
Číčenice―, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s umístěním
stavby „Pískovna Vodňany – Čavyně, těţba etapa C―.
Dokument byl dodatečně dne 22. 2. 2011 změněn bývalým
starostou panem Milanem Holečkem ve stanovisko souhlasné. Pan Holeček jednal na základě písemné výzvy právního zástupce p. Jampílka, bez souhlasu ostatních zastupitelů, které o tomto svém kroku ani neinformoval).
13. 3. 2011
Kamil A Petra Jarešovi
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Inzerce

Otevírací doba:
Po:
Út - Čt:
Pá - So:
Ne:

Zavřeno
17:00 - 22:00
17:00 - 23:00
17:00 - 22:00

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

Hledá nové pracovníky do výrobní společnosti ve Vodňanech.
Jedná se o lehkou manuální práci vhodnou pro ţeny.

JAF HOLZ s. r. o.

VODŇANY
Čičenická 182, CZ-389 01 Vodňany
Tel: +420/383 355 511, Fax: +420/383 355 555

Provozní doba: Po—Pá 7.00—16.00 h
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Němec

Kopřiva žahavka
Urtica urens L.
Taková nepřitažlivá, palčivá, ale užitečná. Nemusíme za ní chodit nijak daleko, žije s námi v symbióze, a tak
nás obtěžuje svou přítomností v okolí našich obydlí. Brzy přijde její čas, mladá je nejlepší. Můžeme ji sbírat
(list, ti pohodlnější celou nať) celé léto. Dříve se využívaly i kořeny.
Český vesničan ji používal vnitřně na takové neduhy jakou je krvácení (téměř všeho druhu), chudokrevnost, chřipka, kašel, astma, revmatismus, cukrovka, jaterní a žlučníkové choroby, zánět močových cest,
zácpa, vyrážky (odvar, či nálev)
Zevně pak při vypadávání vlasů, na rány, nežity, bércové vředy (silnější odvar).
Hospodyně ji využívaly i v kuchyni. Oblíbená bývala polévka:
350 g čerstvých kopřiv, 2 cibule, 3 lžičky másla, 1 stroužek česneku, 1 l hovězího vývaru, 3 velké brambory, 1 dl kysané smetany, sekaný libeček,
sůl, pepř
Vršky kopřiv opláchneme a hrubě usekáme. Na kostičky nakrájenou cibuli osmahneme na másle s prolisovaným česnekem. Přidáme
kopřivy. zalijeme vývarem. Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a vaříme v polévce asi 30 minut. Vše pak umixujeme nebo
prolisujeme. Nakonec vmícháme kysanou smetanu, polévku prohřejeme, ale již nevaříme. Ochutíme solí a pepřem. Před podáním
sypeme sekaným libečkem.
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Velikonoce přicházejí
vých ubrusů i s ubrousky ve stejném provedení. Bude to
krásné, nové a nebude Vás mrzet, až Vám je někdo ušpiní.

VELIKONOCE
Mít uklizeno a umytá okna není tak důležité, jako si užít pohody s rodinou a vnímat příliv nové energie do přírody i našich
životů. Od Popeleční středy jistě budete držet šestinedělní půst,
který právě na Velikonoce ukončíte pečením beránků a mazanců.
Aby byla velikonoční pohoda dokonalá, přinášíme Vám několik jednoduchých a vyzkoušených triků:



Natrhané větvičky zlatého deště dejte do teplé vody, rychleji Vám na stole rozkvetou.



Zjednodušte si úklid a pořiďte si sadu veselých papíro-

Velký jarní půst
Popeleční středa, letos připadá na 9. Března,
odstartuje čtyřicetidenní období velkého jarního
půstu, během kterého se má člověk připravit na
další velký křesťanský svátek, kterým jsou Velikonoce.
Celé období masopustu začíná popeleční středou
ale dále je spojováno se šesti nedělemi. Jsou to
Černá neděle, Praţná neděle, Kýchavá neděle,
Druţebná neděle, předposlední pátá neděle má
neveselý název a to Smrtná neděle a poslední je
Květná neděle.
O popeleční středě udělují kněţí jiţ od 11. století
znamení kříţe na čelo, tzv. popelec, se slovy
„Pamatuj, ţe prach jsi a v prach se obrátíš.“ Člověk, který tento kříţek přijme, před Bohem
přiznává nepravosti, kterých se dopustil a vyjadřuje snahu a vůli obrátit se k lepšímu ţivotu. Popel,
kterým se kříţky dělají se u nás získává ze spálených “ kočiček“, které byly posvěcené v loňském
roce o Květné neděli.
Černá neděle nese svůj přívlastek černá díky
barvě šatů, které ţeny v tento den oblékaly. Černý
oděv symbolizoval smutek nad příchodem postního období. V jiných krajích se pro tuto neděli pouţívá také označení Pytlová (podle postního reţného pytlového roucha) nebo také Liščí nebo Pučálka (podle názvu postního pokrmu, coţ byl namočený a poté usmaţený hrách).
Praţná neděle je také známá jako Sazometná. Přívlastek praţná se odvozuje od starodávné-



Beránka letos nepečte. Kupte ho u vyzkoušeného pekaře a
ušetřený čas můžete věnovat dětem a společnému barvení
vajíček.



Do skořápky od použitého vajíčka dejte malou svíčku a
celé vložte do skleničky tak, aby se skořápka nepřevrátila.
Vyrobíte-li takto tři svícny, které postavíte na jednoduchý
tác, máte krásnou velikonoční dekoraci na stůl

ho názvu postního jídla praţmo. Jedná se o upraţená nedozrálá obilná zrna, ze kterých se připravovala polévka praţenka. V tento den se bílilo,
uklízelo a z kaţdého komínu se vymetaly saze,
odtud pochází přívlastek Sazometná.
Název třetí neděle souvisí s kýcháním. Kýchání
totiţ pročišťuje hlavu, proto také naši předci pouţívali bylinky nebo šňupací tabák k jeho vyvolání.
V minulosti bylo kýchání také znakem dobrého
vychování. Co kraj, to také jiná pověra, která se
k tomuto dni váţe. Jedna z nich praví, ţe kolikrát
kdo tento den kýchl, minimálně tolik roků byl ještě
ţiv. V jiném kraji se naopak traduje, ţe kolikrát kdo
tento den kýchne za tolik let zemře. Další a příjemnější verze je „Pokud třikrát za sebou o této neděli
kýchneš, budeš celý rok zdráv“.
Další v pořadí je Druţebná neděle, která má
zvláštní postavení. V tento den mohl totiţ být
porušen půst v zábavě a mládeţ se mohla sejít a
veselit se. Jelikoţ se mládeţ v tento den sdruţovala, vznikl název Druţebná. Podle jiných výkladů je
označována Druţebná, protoţe v tento den chodíval ţenich s druţbou do domu, kam chtěl o Velikonocích přijít na námluvy. V tento den se trhaly
větvičky jívy a ty se pak o Květné neděli nosily do
kostela. Dalším zvykem bylo pečení koláčků
„druţbanců“ s povidlovou, makovou nebo jablečnou náplní a ty pak děti nosily po vsi a u dveří
domů zpívaly “Jaký je to druţbanec, bez koření,
bez vajec, dejte panímámo pár vajec“ . Druţebná
neděle můţe být také označována jako Středopostní neděle, nebo také jako Růţebná či Růţová

(v tento den se v Římě světí zlatá růţe).
Pátá neděle je označována jako Smrtná neděle.
Během tohoto dne se vynáší slaměná figurína
oblečená do ţenských šatů, ozdobená pentlemi ze
vsi. Říká se jí například Morana, Smrt, Smrtholka
nebo Mořena. Za vsí je vhozena do potoka nebo
řeky a zpět se lidé vracejí s tzv. Lítem (nebo Novým létem), coţ je zelený stromek. Jinde se zas
figurína shazuje ze skály nebo se zahrabává do
země. V Čechách tento zvyk téměř zanikl, ale na
Moravě a ve Slezku se udrţel do dneška.
Poslední v řadě je Květná neděle, která oslavuje
příchod Jeţíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé
vítali čerstvými ratolestmi ze stromů. Tento den se
světí jívové větvičky. Nově posvěcené větvičky
pak ochraňovaly obydlí od zlých sil a přinášely do
domů štěstí. Někde také lidé polykali jednu aţ tři
posvěcené kočičky v domnění, ţe je po celý rok
nebude bolet v krku. Poslední postní neděli by se
nemělo nic péct, protoţe by se tím „zapekl květ
ovocných stromů“ a neurodilo by se ţádné ovoce.
Také bychom se měli obléci do úplně nových šatů,
abychom také kvetli.

Ivona Pečená

Blahopřejeme
JUBILANTI 2011
Petrţílka Václav
Koblencová Margita
Vondrášková Marie
Troblová Marie

25.02.1946
05.03.1927
08.03.1946
24.03.1927

65 LET
84 LET
65 LET
84 LET

NAROZENÍ
Čapková Nikol
Koudela Erik
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01.02.2011
20.01.2011
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Z historie obce 1
Obyvatelé našich vesnic před sto lety
Dne 31,12.1910 byl na celém území Rakousko-Uherské monarchie
pořízen soupis obyvatel. Do tištěných sčítacích archů byli zapsání
majitelé domů, jejich rodinní příslušníci, personál, nájemníci, podnájemníci a další zde přítomní lidé. U kaţdého jména je datum a místo
narození ( pokud místo není uvedeno, tak se dotyčný narodil přímo
v příslušné obci), příchod do obce, povolání a informace o majetkových poměrech, např. stav hospodářských zvířat. Sčítací archy pro
obec Číčenice a Újezdec se nacházejí v Okresním archivu v Písku a
pro obec Strpí v Okresním archivu v Prachaticích.
Újezdec (Malý Újezd):
Čp.1: Majitel domu Faktor Josef, n.5.3.1851 Malý Újezd, zemědělec.
Manţ: Eleonora, n.21.2.1875 Sedlice (Týn nad Vltavou), v Újezdci od
r.1896. Děti: Marie, n.30.11.1897. Růţena, n.17.4.1898. Lidmila,
n.6.8.1901. Karel, n.2.11.1903. Boţena, n.11.2.1906. Václav,
n.27.9.1908. Anna, n.1.10.1910. Personál: Danielová Rosálie,
n.12.1.1887 Malý Újezd, sluţka. Hubáčková Marie, n.5.10.1892
Záblatí, sluţka. Majetek: 3 koně, 17 hov. dob., 6 prasat, 22 slepic, 2
husy, 6 jiná drůbeţ.

Vlt.), vdova. Děti: Vojtěch, n.t.č. student. Kateřina, n.1.11.1891. František, n.13.11.1896. Majetek: 3 hov.dob., 1 koza, 3 prasata, 15 slepic,
1 husa.
Čp.9: Majitel domu Obec Malý Újezd.
Nájemníci: Zoch Antonín, n.1857 Měkynec, v Újezdci od r.1900,
obecní pastýř. Manţ.: Kateřina, n.24.4.1861 Drahonice. Zeť: Trnka
František, n.21.4.1887 Vodňany, v Újezdci od r. 1904, dělník
v zemědělství. Manţ.: Marie, n.26.7.1889 Pohorovice. Dcera: Marie,
n.27.5.1910 Malý Újezd. Vnučka: Zochová Marie, n.21.5.1905 Vídeň.
Majetek: 2 hov. dob., 1 prase, 6 slepic, 2 husy
Čp.12.: Majitel domu Vokáč Václav, n.7.9.1853 Modlešovice,
v Újezdci od r.1880, vdovec. Děti: Václav, n.23.1.1887 Malý Újezd.
František, n.10.3.1895. Adolf, n.17.6.1892, posluchač hospodářské
školy. Marie, n.11.11.1883. Kateřina, n.16.11.1890. Majetek: 2 koně,
12 hov. dob., 5 prasat. 2 úly, 43 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ 8.

Čp.2: Majitel domu Vítek Matěj, n.15.2.1851 Malý Újezd, zemědělec.
Manţ: Marie, n.19.7.1855 Třetín (Týn nad Vltavou). Děti: Matěj,
n,28.1.1879. Jan, n.8.3.1886. Anna, n.27.6.1889. Marie, n.16.5.1896.
Majetek: 3 koně, 11 hovězího dob., 5 prasat, 1 úl, 45 slepic, 2 husy.

Čp.13: Majitel domu Fürst Tomáš, n.18.9.1884 Purkarec, v Újezdci
od r.1907, kovář. Manţ.: Johanna, n.28.4.1885 Kostelec u Hluboké.
Děti: Antonín, n.26.1.1908. František, n.23.3.1909. Anděla,
n.18.5.1910. Schovanka: Jozová Marie, n.21.11.1897 České Budějovice. Majetek: 3 hov. dob., 4 slepice.

Čp.3: Majitel domu Čejka Matěj, n.20.12.1868 Malý Újezd, svobodný.
Personál: Kolářová Anna, n.7.5.1875 Mydlovary, hospodyně. Pich
Václav, n.25.8.18842 Záboří, čeledín. Pečená Anna, n.24.12.1889
Zaboří, sluţka. Rubešová Anna, n.11.7.1892 Malý Újezd, sluţka.
Majetek: 3 koně, 18 hov. doby., 5 prasat, 1 úl, 34 slepic.

Čp.14: Rossmüllerová Marie, n.19.2.1860 Malešice, v Újezdci od
r.1884, vdova. Děti: František, n.1.8.1885. Antonín, .27.7.1889, t.č.
voják.
Václav, n.11.10.1892. Personál: Kalvodová Marie,
n.4.12.1897 Křtěnov, sluţka. Majetek: 3 koně, 9 hovězí, 1 koza, 9
prasat, 3 úly, 26 slepic, jiná drůbeţ 30.

Nájemníci: Skvrňa František, n.14.5.1842 Kozárovice, v Újezdci od
r.1896, vdovec. Syn: Tomáš, n.19.12.1844 Malý Újezd. Manţ.: Anna,
n.19.7.1887 Křtěnov. Dcera: Růţena, n.16.8.1902.

Čp.15: Majitel domu Lukáš Antonín, n.11.4.1876 Malý Újezd. Manţ.:
Marie, n.19.5.1883 Hlavatce. Děti: Marie, n.14.11.1901. Boţena,
n.8.12.1906. Ludmila, n.8.11.1908. Růţena, n.11.8.1910.

Čp.4: Majitel domu Ţlábek Matěj, n.21.3.1850 Malý Újezd. Manţ.
Marie, n.27.10.1867 Malý Újezd. Děti: František, n.2.5.1892. Vojtěch,
n.14.4.1898. Josef, n.18.11.21902. Personál: Škvrňa Jan,
n.17.5.1887 Malý Újezd, pacholek. Drábová Kateřina, n.5.4.1884
Malý Újezd, sluţka. Majetek: 3 koně, 15 hov. dob., 13 prasat, 31
slepic, 2 husy, 12 jiná drůbeţ.

Personál: Straka Karel, n.14.10.1892 Chalupy nad Ţďárem, čeledín.
Valentová Kateřina. n.7.8.1892 Nová Ves (Protivín). Majetek: 2 koně,
6 hov. dob., 6 prasat, 20 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ 11.

Čp.5: Majitel domu Daniel František, n.2.12.1859 Velké Záblatí,
v Újezdci od r. 1906, vdovec. Děti: František, n.22.11.1887 Temelínec. Josef, t.č. voják. Václav, n.13.11.1890 Zaboří. Marie,
n.14.8.1892 Zaboří. Anna, n.22.9.1892 Záboří. Antonín, n. 2.1.1904
Zaboří. Matka. Danielová Anna, n.23.6.1838 Malé Malovice, vdova.
Majetek: 6 hov. dob., 1 prase, 20 slepic, 1 husa.
Čp.6: Majitel domu Vítek Josef, n.14.3.1869 Malý Újezd, výhybkář u
ţeleznice. Manţ.: Marie, n.13.6.1878 Číčenice, v Újezdci od r.1897.
Děti: Růţena, n.5.10.1899. Marie, n.11.1.1901. Josef, n.19.4.1902.
Jan, n.31.12.1903. František, n.19.1.1910. Majetek: 3 hov. dob., 3
prasat, 1 úl, 15 slepic, 1 husa, jiná drůbeţ 12.
Čp.7: Sládek Josef, n.7.3.1873 Malý Újezd, obuvník. Manţ.: Marie,
n.13.3.1883 Libějovice. Děti: Josef, n.27.12.1906. Václav,
n.7.10.1908. Majetek: 2 hov. dob., 8 prasat, 8 slepic, 1 husa.
Čp.8: Majitel domu Matoušková Marie, n.2,1.1858 Sedlice (Týn nad
Číčenický hlasatel

Čp.16: Majitel domu Hlava František, n.14.4.1852 Malý Újezd. Manţ.:
Terezie, n.19.12.1872 Hlavatce, v Újezdci od r.1896. Děti: Jan,
n.29.4.1896. Václav, n.11.9.1900. František, n.13.1.1901. Marie,
n.17.6.1907. Personál: Johanna Václav, n.28.9.1893 Krč, čeledín.
Majtek: 4 koně, 14 hov. dob., 3 prasata, 14 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ
6.
Čp.17: Majitel domu Rossmüller František, n.1.1.1881 Malý Újezd.
Manţ.: Marie, n.7.3.1883 Písek, v Újezdci od r.1905. Děti: Marie,
n.16.3.1906. Anna, n.2.3.1907. Majetek: 2 koně, 11 hov. dob., 5 prasat, 1 úl, 30 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ 11.
Nájemníci: Rod Jan, n.24.9.1830 Smoleč, v Újezdci od r.1859, vdovec. Dcera: Kateřina, n.10.2.1857 Bohonice, svob. Její dcera: Marie,
n.16.9.1887 Bohonice.
Čp. 18: Majitel domu Drábová Anna, n.17.3.1841 Všeteč, v Újezdci
od r.1862, vdova. Syn: Josef, n.5.3.1876 Malý Újezd. Majetek: 4 hov.
dob., slepice.
Čp.19: Majitel domu Sládek František, n.21.3.1832 Malý Újezd.
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Manţ.: Alţběta, n.2.11.1841 Malý Újezd. Majetek: 1 hov. dob., 1
prase, 6 slepic, 1 husa.
Pro domy čp.20 a 21. se sčítací archy nezachovaly.
Čp.22: Majitel domu Pícha František, n.27.6.1861 Číčenice, v Újezdci
od r.1895. Manţ.: Kateřina, n. 9.5.1861 Drahonice. Nevl. děti: Popela
František, n.24.8.1890 Malý Újezd, truhlářský dělník, t.č. ve Vídni.
Popela Josef, n.8.3.1893 Malý Újezd, zedník. Vlastní děti: Anna,
n.12.10.1895. Antonín, n.27.6.1900. Jan, n.12.10.1895. Majetek: 3
hov. dob., 2 prasata, 11 slepic, jiná drůbeţ 12
Čp.23: Majitel domu Daniel Matouš, n.22.11.1845 Číčenice, v Újezdci
od r.1875. Manţ.: Alţběta, n.16.11.1853 Zaboří, v Újezdci od r.1873.
Děti: Stanislav, t.č.voják. Václav, n.15.6.1890. Matěj, n.4.10.1892.
Majetek: 4 hov. dob., 1 prase, 12 slepic, 2 husy, jiná drůbeţ 10.
Čp.24: Majitel domu Rossmüller Václav, n.16.9.1872 Malý Újezd
Manţ.: Marie, n.8.8.1872 Podhájí, v Újezdci id r.1896. Děti: Josef,
n.13.3.1897. Anna, n.18.9.1899. Václav, n.24.11.1901. Růţena,
n.29.9.1907. Aneţka, n.1.3.1910. Nevl. dcera: Jirčová Marie,
n.6.2.1895 Podhájí. Personál: Drábová Kateřina, n.27.10.1844 Malý
Újezd, vdova, sluţka. Majetek: 8 hov. dob., 1 prase, 10 slepic, 2 husy.
Čp.25: Majitel domu Motejl František, n.8.4.1868 Vodňany, v Újezdci
od r. 1881. Manţ. Anna, n.3.3.1863 Číčenice. Děti: Josef. n.4.9.1896.
František, n.2.11.1892. Rosálie, n.9.8.1898. Oldřich, n.18.7.1901.
Majetek: 8 hov. dob., 1 koza, 4 prasata, 10 slepic.
Čp.26: Majitel domu Rossmüller František. Nájemníci: Michal František, n.18.9.1866 Milenovice, v Újezdci od r.1871. Manţ.: Eleonora,
n.13.4.1873 Malý Újezd. Děti: Stanislav, n.13.10.1896. Anna,
n.6.10.1899. Václav, n.4.8.1906. František, n.19.6.1910. Majetek: 1
hov. dob.

Číčenický hlasatel

Čp.27: Majitel domu Soukup Jan, n.24.12.1872 Malý Újezd. Manţ.:
Kateřina, n.6.12.1871 Malý Újezd. Děti: Marie, n.25.2.1901. Anna,
n.12.7.1902. Boţena, n.16.8.1903. Jan, n.21.11.1906. Kateřina,
7.11.1908. Majetek: 5 hov. dob., 5 prasat, 10 slepic, 1 husa.
Čp.28: Majitel domu Kureš František, n.17.8.1861 Malý Újezd. Manţ.:
Marie, n.24.11.1866 Strachovice, v Újezdci od r.1866. Děti: Antonín,
n.5.6.1897. Aneţka, n.28.2.1895. Kateřina, n.19.5.1899. Alţběta,
n.8.10.1901. Lidmila, n.19.8.1907. Václav. n.28.9.1910. Marie,
n.29.4.1904. Majetek: 4 hov. dob., 1 prase, 5 slepic, jiná drůbeţ 7.
Čp.29: Majitel domu Faktor Josef, n.2.4.1881 Truskovice, v Újezdci
od r.1905. Nájemníci: Balcar František, podruh. Manţ.: Anna,
n.16.6.1882 Malý Újezd. Děti: Růţena, n.6.10.1904. Marie,
n.9.5.1905. Anna, n.3.5.1909. Majetek: 1 hov. dob., 1 koza, 11 slepic,
1 husa.
Čp.30: Majitel domu Vítek Matěj. Nájemníci: Košina Jakub,
n.8.12.1849 Radomilice, v Újezdci od r.1889, podruh. Manţ.: Marie,
n.5.8.1850 Kváskovice. Syn: Jan, n.2.6.1889, zemědělský dělník.
Majetek: 2 hov. dob., 1 prase, 12 slepic, 1 husa.
Čp.31: Hraba Josef, n.14.4.1866 Strpí, v Újezdci od r.1895. Manţ.:
Marie, n.26.12.1876 Malý Újezd. Děti: Marie, n.25.4.1900. Josef,
n.21.5.1908. Majetek: 6 hov. dob., 3 prasata, 30 slepic, jiná drůbeţ
11.
Čp.32: Kejšar Jan, n.27.5.1877 Vodňany, v Úkezdci od r.1905. Manţ.
Marie, n.6.12.1883 Hvoţďany. Děti: František, n.3.10.1907. Marie,
n.13.1.1907. Anna, n.14.11.1910. Tchýně: Balcarová Rosálie,
n.1.9.1856 Truskovice. Majetek: 2 hov. dob., 7 slepic, 1 husa.
Pokračování příště …
Jiří Louženský
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Sport
Váţení sportovní příznivci,
Od posledního článku se toho u našich fotbalistů moc nezměnilo, protoţe jarní sezona začíná aţ v dubnu. Dnes bych
se ale ráda zmínila o sportovcích z řad naší mládeţe a věřte, ţe jich není zrovna málo. Téměř všichni mladí kluci hrají
fotbal, ať uţ je to v přípravce, v ţácích či dorostu. Reprezentují nás ve Dřítni, Vodňanech i Bavorově a určitě nám nedělají ostudu svými sportovními výkony. Při svém malém Průzkumu jsem zjistila, ţe jmenný seznam by mi zabral celou
stránku a to není zrovna málo.
Kromě fotbalistů máme v obci spoustu dalších sportovců,
ať uţ se věnují například florbalu jako Dominik Petrţílka,
který hraje za starší ţáky ve Strakonicích, nebo volejbalu,
který za Netolice hraje Lukáš Holeček. Dalším nadějným
sportovcem je Lukáš Kohler, který „válí― v nohejbalu. Lukáš
je v uţším výběru do reprezentace. Zúčastnil se jiţ několika
mistrovství ČR například v Praze a Karlových Varech, ze
kterých přivezl dvě medaile. Z Prahy si dovezl stříbrnou medaili za druhé místo ve trojicích a z Karlových Varů pak medaili bronzovou za třetí místo v druţstvech. Úspěšný byl
také v jednotlivcích, kde obsadil čtvrté místo.
Někteří z našich fotbalistů zaloţili i muţstvo sálové kopané
a říkají si LOS BOMBARDOS. Neslaví sice bůhvíjaké úspěchy, ale na jejich obranu dluţno zmínit, ţe hrají teprve druhou sezonu a pokaţdé v jiném sloţení. Jsou vlastně v této
místní soutěţi nováčky a tomu také odpovídají jejich výsledky. Věřím, ţe postupem času se „otrkají― a jejich výkon se
zlepší, budeme jim proto určitě všichni drţet palce, aby
opustili pozici tzv. outsiderů a vyhoupli se na vyšší příčky
v tabulce.
Dalším oblíbeným sportem naší mládeţe je jednoznačně
karate. Někteří se jí věnují jen necelí rok a jsou zatím nováčci s bílím páskem jako jsou například Dominik a Milan
Bašárovi, nebo Ondra Vítovec či Martin Ševčík. Míra Opasek
se však karate věnuje jiţ delší čas a získal jiţ zelený pásek.
Sportu se však nevěnují pouze hoši, ale ani děvčata nezůstávají pozadu. Klasickým dívčím sportem je aerobik, které-

mu se v Číčenicích věnují holčičky i slečny. Za tímto sportovním vyţitím jezdí do Vodňan. Jejich seznam by byl asi
stejně dlouhý jako u chlapců, kteří se věnují fotbalu.
Děvčata se v Číčenicích nevěnují pouze aerobiku, ale provozují spoustu dalších sportů. I mezi dívkami jsem našla karatistku Nikolu Hrdličkovou, která po čtyřech letech obhájila
zelený pásek. Kromě karate se také věnuje fotbalu, který
hraje za Dříteň. Není ale jediná dívka fotbalistka. Dalšími
fotbalistkami jsou také Eliška Hrabová a Denisa Pečená,
které hrají za ţenský fotbalový tým JAFA Protivín, Denisa
pak ještě v rámci střídavého startu hraje za ţeny v Blatné.
Kromě fotbalistky je Denisa Pečená také nadějnou futsalistkou, neboť se svým týmem JAFA Protivín obhájila 8 místo
na mistrovství ČR ve futsalu.
Další velmi nadějnou sportovkyní ji i Michaela Ullmanová,
která se věnuje maratonu v němţ je obsaţena cyklistika a
běh. V této disciplíně byla v uplynulých letech velmi úspěšná, umístnila se na čtvrtém místě na mistrovství České republiky v kategorii do 15 let a v kategorii do 17 let skončila
na osmém místě. Myslím si, ţe o této dívce a o jejích sportovních úspěších ještě určitě v dalších letech uslyšíme.
Naše číčenická mládeţ se však nevěnuje pouze sportu, ale
je úspěšná i v jiných odvětvích. Jistě málokdo ví, ţe máme
v obci i nadějného rappera, který nejenţe zpívá a se svým
rapováním jezdí na koncerty ale písničky i skládá. Jmenuje
se Marek Kuneš. Marek se také učí break dance a
street dance. Kromě něho se pro změnu baletu věnuje
Kubík Neuman.
V naší obci máme také několik mladých hasičů jako je Mirka Vondrášková, Ondra Hrdlička a Matěj Ševčík.
Určitě jste stejně jako já netušili kolik v Číčenicích vyrůstá
mladých sportovců a sportovkyň a ţe jsou mezi námi i nadějní mladí umělci a doufejme, ţe ve svých zálibách budou i
nadále pokračovat a ţe těchto nadaných dětí bude
v dalších letech přibývat. Je hezké zjistit, ţe naše budoucí
generace nesedí jen u počítačů a má ještě i jiné záliby.
Ivona Pečená

ROZPIS ZÁPASŮ
Číčenice

Sousedovice B

3.4.2011

NE

16.30

sraz

16.00

Cehnice
Volyně B

Číčenice

10.4.2011

NE

15.00

odjezd

14.15

Číčenice

17.4.2011

NE

17.00

odjezd

15.45

Číčenice
Chelčice B

Mnichov
Číčenice

24.4.2011
1.5.2011

NE
NE

17.00
17.00

sraz
odjezd

16.30
16.15

Číčenice

Drahonice

8.5.2011

NE

17.00

sraz

16.30

Nišovice

Číčenice

14.5.2011

SO

17.00

odjezd

15.45

Číčenice
Lnáře

Předslavice
Číčenice

22.5.2011
28.5.2011

NE
SO

17.00
17.00

sraz
odjezd

16.30
15.45

Povídají si dva fotbaloví fanoušci:"Představ si, člověče, "povídá první, "že když jsem byl na zápase, akorát u nás v chalupě začalo hořet."
To je strašné. a jak to dopadlo?"
"Chválabohu dobře!!! Vyhráli jsme 3:1.“
Číčenický hlasatel
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Pod pokličkou
Sněhový beránek
Ingredience:
3 bílky, 200 g krupicového cukru, 100 g moučkového cukru, 20 g čokoládové polevy.
Příprava:
Bílky šleháme 5 minut s polovinou dávky krupicového cukru v horké vodní lázni. Pak je z
vodní lázně vyjmeme, přidáme zbytek krupicového cukru a vyšleháme je na pevný sníh.
Nakonec lehce vmícháme moučkový cukr.
Plech vyložíme pečicím papírem a tužkou si na něm vyznačíme obrys beránka. Připravenou bílkovou hmotou naplníme
cukrářský sáček s hladkou trubičkou. Na papír nejdříve nastříkáme bílkové pusinkyve tvaru tělíčka beránka. Potom uděláme hlavičku a nohy.
Plech s beránkem vložíme do předehřáté trouby a sušíme při 120 °C asi 50 minut. Po vysušení necháme beránka vychladnout. Hlavičku beránka nakonec vymalujeme rozpuštěnou čokoládou .

Voňavý mazanec
Ingredience:
1100-1300 g hladké mouky, špetka soli, 1/2 l vody, 2 PL sušeného mléka, 6 PL cukru, 70 g
droždí, 3 balíčky vanilkového cukru, 3 KL citrónové šťávy, 2 KL strouhané citrónové kůry, 120 g rozpuštěné hery, 4
žloutky, 2 hrsti rozinek, vejce na potření.
Příprava:
Z vlažné vody, cukru, droždí a lžíce hladké mouky uděláme kvásek. Přidáme ostatní suroviny a dobře propracujeme v
těsto, které pak necháme vykynout (trvá to trochu déle, protože těsto je mastné a sladké). Vytvoříme 4 mazance a na
plechu je necháme znovu vykynout. Pak je potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C. Mazance jsou lepší druhý den a také se lépe krájejí.

Ze starých kalendářů
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Co duben našetří, to květen spálí
Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám pak zavítá.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.

Číčenický hlasatel
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