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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starosty

V době, kdy budete držet v ruce číslo tohoto Hlasatele, tak se již opět budou blížit školákům oblíbené prázdniny. Chtěl bych proto popřát touto cestou
krásná vysvědčení, vycházejícím, již bývalým žákům
základních škol, mnoho úspěchů v nových působištích.
Nejmladším, kteří budou opouštět mateřskou školu
a nastupovat po prázdninách do základní, také mnoho
úspěchů a radosti pro jejich rodiče. Všem spoluobčanům pak „sluníčko“ v průběhu nastávajících měsíců
a již méně srážek a přívalových dešťů.
Holeček Milan
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...ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

● Zastupitelstvo řešilo stížnost, odvolání a žádost manželů

●
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Bürgerových (jedná se o pozemek, který se nachází za
můstkem, po příjezdu do Číčenic). Manželé jej v roce
1994 odkoupili s tím, že zde budou moci stavět. Po zpracování „územně plánovací dokumentace“ však došlo ke
změně – po povodních, a bylo zde vymezeno záplavové území. Navržené řešení – Vodohospodářská správa
Prachatice, jako správce Radomilického potoka nechá
vyhotovit studii, na jejímž základě proběhne další kolo
jednání s manželi Bürgerovými.
Na základě získaných peněz z Nadace ČEZ nechá obec
zmodernizovat a nově zbudovat v části „Číčenice Cihelna“, obecní rozhlas.
Zastupitelstvo schválilo založení „Technických služeb
Číčenice s. r. o.“, jejímž hlavním posláním bude provozování ČOV. 100 % vlastníkem bude obec. Výhledově
bude možno rozšiřovat náplň tohoto zařízení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pronájem pozemků
a schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Číčenice.
Žádost TJ ŽS Blata o navýšení finančního příspěvku na 15 000 Kč nebyla schválena – zůstává ve výši
10 000 Kč a obec bude nadále na své náklady provádět
posekání fotbalového hřiště.
Byla schválena smlouva o zřízení práva odpovídající-

ho věcnému břemenu – ppč. 166/7 (elektropřípojka)
a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na ppč. 4012, obě uvedené parcely v kat. území
Číčenice.
Starosta seznámil přítomné o výběru firmy Alerion,
která vyrobí slavnostní vlajku a znak a dále o udělení
ocenění ministerstva obrany – plaketu za péči o válečné
hroby Obci Číčenice.
Odpověď na dotaz na opravu kaple v Újezdci – bude
dokončena do konce června 2010.
Jistě jste zaznamenali, že jsou v každé části obce nové
zastřešené lavičky, na které jsme získali dotaci ve výši
70%.
Několik dotazů z řad občanů se týkalo odvodnění jednotlivých částí v obci – na vše se připraví projekty a po
té lze provést jednotlivé akce.
Probíhá projekt Veřejně prospěšných prací v obci (mzdy
pro nové zaměstnankyně jsou hrazeny z projektu Úřadu
práce Strakonice).
Byla podepsána dohoda o ukončení nájemní smlouvy obecního hostince s paní Drahonínskou a následně
veřejně nabídnuty tyto prostory k pronájmu. Své nabídky podaly pouze dva subjekty a vybrán byl pan Šmitmajer Petr, který podepíše novou nájemní smlouvu uzavřenou mezi ním a Obcí Číčenice

Plaketa, kterou Ministerstvo obrany ocenilo Obec Číčenice
za péči o válečné hroby. Více si přečtěte na 2. stránce…

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ocenění pro Obec Číčenice
Ministerstvo obrany České republiky udělovalo obcím v Jihočeském kraji ocenění za příkladnou
rekonstrukci a péči o válečné hroby. Jednou z oceněných byla i naše obec. Vedení obce vyjadřuje své
poděkování Číčenickému klubu, o. s. za trvalou péči
o tyto památky.
Marie Hrabová, místostarostka obce

Knihovna a internet
o prázdninách
Knihovna a internet budou v době letních prázdnin uzavřeny pro veřejnost od 19. července do
20. srpna 2010. Nové knihy pro náruživé čtenáře,
pro vyplnění volných letních večerů, jsou připraveny
od 10. června.
Přeji Vám krásné prožití letních dnů.
Hájková Blanka, knihovnice

Provoz
obecního úřadu o prázdninách
Od 2. srpna do 13. srpna 2010 bude pokladna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za
pochopení.

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿
Paní Marie Hajná,
která je nejstarší
občankou Újezdce,
oslavila letos své
88 narozeniny.
Foto M. Hrabová

Starosta obce Milan Holeček přebírá od Jiřiho Zimoly,
hejtmana Jihočeského kraje, pamětní plaketu.

Volby
do Parlamentu České republiky
Koncem května se ve stanoveném termínu konaly volby do parlamentu. Na obecním úřadě byla
zřízena volební místnost a občané Číčenic a přidružených obcí měli právo svým hlasem rozhodovat
o navržených kandidátech. V Jihočeském kraji bylo
na kandidátních seznamech zastoupeno 17 stran
a sdružení. Volby na obci proběhly v souladu s volebním zákonem. Nutné podmínky byly: občan ČR, věk
nad 18 let a prokázání totožnosti platným dokladem.
Účast za oba dny převýšila 60% oprávněných voličů. Z uvedené nabídky stran a sdružení bylo voliči
vybráno celkem 12 stran a sdružení. Byly zastoupeny
všechny silné strany a volební výsledky po sečtení
odpovídaly zhruba v procentech celostátnímu průměru, jak byl později publikován. Při volbách byla využita
i přenosná volební urna a mimo jiné se do volební
místnosti dostavilo i pět voličů, kteří odvolili na platný voličský průkaz. Také byla ve zvýšené míře voliči
využita možnost kroužkování přednostních hlasů pro
jednotlivé kandidáty. Výsledky hlasování byly komisí
zpracovány a předány v termínu zástupcům statistického úřadu na sběrném místě ve Vodňanech.
Ing. J. Trs, předseda OVK
Číčenický HLASATEL

DUBEN
Koblenc Tomáš .......... 82 let
Dušek Jan .................. 88 let
KVĚTEN
Cimrhanzl Adolf ........ 87 let
Hajná Marie ............... 88 let
Pecka Jan .................. 83 let
Vejvoda Oldřich ........ 65 let
Vítek Václav ............... 86 let
Balounová Marie ....... 60 let
ČERVEN
Kolářová Anna ......... 83 let
Janda Jan ................. 82 let
Houdková Dagmar ..... 60 let
Kašpar Ladislav ....... 60 let
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Dnes v rámci rozhovorů, jsme položili pár otázek panu starostovi obce Číčenice
Pane starosto, jak vzpomínáte na svůj nástup do úřadu před čtyřmi
roky?
Představoval jsem si, že po osmi letech strávených ve státní správě
mohu pomoci obci hlavně s vedením dokladů na obecním úřadě. Delší
čas trvalo vlastní seznámení s doklady a chodem obce. Bohužel nyní je
taková doba, že se rychle mění zákony a přibývá dokladů, což stěžuje
vlastní revizi a zároveň nové a nové změny, na které musíte v úřadě
reagovat. Díky kontaktům, které jsem získal na předchozím pracovišti
či s lidmi ze sportovní branže, se pomalu rodily první projekty. Postupně
docházelo k revizi jednotlivých složek, uložených na obecním úřadě.
Hodně úsilí zabrala kontrola všech zde uložených smluv (a to především
z pohledu „Zákona o obcích“ – § 38 hovoří o tom, že majetek obce musí
být užíván účelně a hospodárně). Příklad za všechny – práce zde je
nekonečná. V roce 1991 získala obec převodem bytový dům čp. 45 (tzv.
„Parlament“). Tento převod nebyl dotažen a přesto, že se povedlo rozdělit
dům na jednotlivé bytové jednotky, rozprodat je nájemníkům (v průběhu
let 2007 až 2009), přichází v letošním roce nárok Úřadu pro zastupování
státu ve věcích majetkových – dává žalobu a nárokuje si opět po tolika
letech pozemky a budovu.
Co zde vzniklo v poslední době a co plánujete do budoucna?
V průběhu letošního roku se podařilo zbudovat „Retenční nádrž
Želivka “. Do konce měsíce června roku 2010 dojde k předání a vyúčtování Čističky odpadních vod. Obě akce dohromady činily v objemu cca
31 miliónů Kč.
Pane starosto, co v poslední době řešíte na obecním úřadě?
Myslím, že veliký problém pro další období bude dořešení „vody“
– viz letošní deštivé počasí. Celou republiku budou pravděpodobně
v budoucích letech stále častěji sužovat tyto problémy. Lidé si oprávněně
stěžují na problémy se zatopenými zahradami, budovami. Věřím, že se
podaří připravit projekt a zrealizovat opatření, které by těmto problémům
předcházelo.
Jsou nějaké změny na obecním úřadě?
Věřím, že jste zaznamenali změnu v zastupitelstvu. Bývalý místostarosta požádal z důvodu pracovní vytíženosti o uvolnění z funkce.
Od podzimu loňského roku tuto funkci vykonává paní Hrabová Marie.
Dále po dobu tří měsíců vypomáhají paní Lukášová Olga a paní Končabová Ivana při údržbě obecních pozemků (vše řeší obec ve spolupráci
s Úřadem práce).
Jaké projekty se za Vašeho „starostování“ realizovaly?
V průběhu volebního období získala obec v každém roce nemalé
finanční prostředky na sportovní a kulturní akce, pořádané v rámci
„Oranžového roku“. Dále pak přispěním z Nadace ČEZ realizovala
– modernizaci sportovních kabin; proběhlo dovybavení dětského hřiště
u mateřské školy; došlo k vybudování regulace topení v MŠ; byly opraveny
sakrální stavby a boží muka. Z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
obec získala finance na liniovou výsadbu“, která kopíruje nově budovanou
spojovací komunikaci mezi Číčenicemi, Újezdcem a Strpím. Největší
objem prostředků získala obec ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), a to na: – modernizaci Mateřské školy v Číčenicích;
– rekonstrukci lesní cesty „Na vrchu“; – budování vegetační kořenové
čističky včetně dostavby kanalizace. Finance získané z Jihočeského kraje
pomohly při obnově kanalizace; na zpracování projektové dokumentace
pro vybudování ČOV, pro retenční nádrž Želivku, na zpracování územně
plánovací dokumentace; na naučnou stezku „Víta Fučíka“; pořízení
materiálního vybavení pro činnost jednotky hasičů při obci Číčenice; dále
na střešní krytinu u sportovních kabin a zrekonstruování sakrální staveb.
Z Ministerstva kultury jsme obdrželi prostředky na kapli „Nejsvětější
Trojice ve Strpí“, která je také kulturní památkou. Z financí obdržených
z „Operačního programu životního prostředí – EU“ byla zrekonstruována
retenční nádrž „Želivka“. Z Integrovaného operačního programu – EU
byl zbudován systém Czech POINT, který umožní spoluobčanům získat
výpisy z katastrálního úřadu, z rejstříku trestů, bodový systém aj. U všech
těchto akcí je prováděna kontrola nadřízených orgánů. Z tohoto důvodu
nelze poskytované prostředky využívat k jiným akcím.
Jak se získávají takovéto finance a co to obnáší.
Uvedl bych jako příklad získání peněz ze SZIFu na vybudování ČOV.
Před podáním žádosti je potřeba provést koordinaci všech zainteresovaných stran (projekce, různé povolení, aj.), po té připravit vlastní žádost.
U tohoto konkrétního případu byla podána na pracovišti v Českých
Budějovicích. Oblast, ve které lze žádat zahrnuje Jižní Čechy a Západní
Čechy (důvodem počet obyvatel v obou krajích, jejich spojení – nařízení
z EU). Zde bylo podáno cca 120 žádostí, avšak v Jižních Čechách uspěly
pouze obec Číčenice a ještě jedna obec z bývalého okresu Písek. JedČíčenický HLASATEL

notlivé projekty jsou totiž bodovány a přislíbené peníze z EU a zdrojů
ČR získávají pouze nejlépe hodnocené.
Které služby pro občany byly nově zavedeny?
Věřím, že dobře funguje zavedení ověřování podpisů a kopií. Dále
věřím, že jsou spoluobčané spokojeni s Czech POINTEM. Především
šetříme občanům peníze i čas. Po mém nástupu, se záměrem větší
informovanosti spoluobčanů, je pravidelně vydáván čtvrtletní zpravodaj.
Pevně doufám, že si již našel v každé rodině své místo a stal se součástí
života v naší obci. Od letošního roku ke gratulaci jubilantům necháváme
ještě zahrát v rozhlase, v pořadu „písničky pro radost“.
Co zajímavého aktuálně obec připravuje?
Protože obec získala, jak jste již četli v předešlém čísle zpravodaje,
udělení znaku a vlajky, proběhne v měsíci srpnu její požehnání. Dále
připravujeme ještě oficiální otevření naučné stezky „Víta Fučíka“. Také
věřím, že konečně začne fungovat „Obecní hostinec“, který má nového
nájemce.
Co považujete za nejpalčivější problémy života v Číčenicích?
Asi to, že zde po obci koluje spousta „příběhů“ s různou tématikou.
Problém vidím hlavně v tom, že vypravěči většinou nepřijdou pro podklady
na obecní úřad a v mnoha případech své příběhy neopírají o realitu.
Přitom jsem několikrát projevil snahu a uspořádal setkání se starostou,
kde jsme diskutovali vzájemně s občany jejich problémy.
Co považujete za největší úspěch ve své funkci?
Pro mne to bylo získání znaku a vlajky obce, udělení čestného občanství panu Ctiradu Johnovi. Nelze také asi pominout, že v průběhu tohoto
volebního období zde bylo investováno cca 37, 5 miliónu Kč. Závěrem
bych chtěl k této otázce dodat pouze: „až čas ukáže, zda-li toto období
bylo celkově přínosem pro obyvatele Číčenic či nikoli“. Napadlo mne
totiž, že uplynula krátká doba na nějaké hodnocení. Věřím, že jednou
naši potomci vyhodnotí toto období sami.
Mohou vás občané navštívit a zeptat se na něco?
Pokud projeví zájem, tak se dozví skutečný stav jednotlivých projektů
a lze nahlédnout na obecním úřadě do všech dokumentů týkajících se
dané problematiky. Vyvstane-li potřeba od občanů (museli by přijít se
domluvit nebo poslat písemnou žádost), můžeme opět zavést např.
„prázdninové setkání se starostou“. Myslím, že by získali odpovědi na
veškeré podané otázky.
Kolik času Vaší práci asi věnujete a kolik času přibližně věnujete
svému zaměstnání mimo pracovní dobu?
Zde bych doporučil informovat se u příslušníků mojí rodiny.
Číčenice se v poslední době staly známou obcí, často zmiňovanou
v médiích. Čím myslíte, že je to způsobené?
Pravděpodobně tím, že žádosti o různé dotace mají celorepublikovou
databázi. Pokud obec získá grant či dotaci, ihned je uvedena do výše
zmíněné informační banky. Dále při návštěvě „Parlamentu“ či Krajského
úřadu v Českých Budějovicích při předávání pamětní plakety „Péče
o válečné hroby“ (Tyto informace většinou nacházíte v regionálním
tisku). Při příležitosti získání plakety se název obce dostal na stránky
Ministerstva obrany ČR, s přístupem občanům celého světa – je to totiž
velmi sledovaná záležitost celosvětového významu a zde k tomu ještě
napomohla Česká televize se svým šotem, který proběhl ve zprávách
z regionu, kde také byla zmínka o Číčenicích.
Mnoho diskutovanou otázkou občanů Číčenicka se stal pronájem
dolu Jaroslav. Můžete shrnout situaci před pronajmutím až do současné doby, kdy je již v provozu?
Původně byl důl „Jaroslav“ pronajat SRŠ ve Vodňanech, kdy roční nájem činil 12 500 Kč. Po neúspěšných jednáních na Rybářské
škole ve Vodňanech (obec žádala vyšší nájem) byla podána výpověď
z nájmu. Následovalo zveřejnění pronájmu dolu. Po šumu, který volala
tato informace, nakonec podal pouze nabídku nynější nájemce. Výše
nájmu nyní činí 80 000 Kč/ročně s tím, že byl nájem vyplacen na dobu
10 let. Výše 800 000 Kč byla uložena v bance na termínovaný vklad,
kdy úroková sazba činí 3,8 % po dobu dvou let. Dle schválené územně
plánovací dokumentace probíhá výstavba srubů pro obsluhu. Koupání
je zde v části (zvané pláž) povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Další
informace získáte z minulého čísla „Číčenického Hlasatele“, kde proběhl
rozhovor s nájemcem.
A je něco, co se Vám dosud nepodařilo?
Vím, že spoluobčany hodně trápí stav chodníků! Po letošní dlouhé
zimě se stupňují také problémy se stavem komunikací, což bude také
jeden z úkolů pro budoucí zastupitelstvo. Určitě by bylo dobré navázat
spolupráci s nějakou obcí na Moravě či na Slovensku (od nich získat
další inspiraci pro rozvoj naší obce).
Děkuji za rozhovor. (JOu)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍČENICE
Školní rok 2009/2010 pokračuje...

V dubnu a v květnu navštívilo naši školku několikrát maňáskové divadélko s hezkými pohádkami. Nejvíce se
dětem líbila pohádka „O beránkovi na nebi“.

Děti si prohlížejí loutky z pohádky „Sůl nad zlato“.

Ve školní jídelně.

V úterý 25. května 2010 přijelo do MŠ divadélko z Příbrami
s pohádkou „O třech prasátkách“.

V květnu jsme si udělali výlet do Vodňan, kde nám ukázali policisté z Libějovic výcvik záchranářských psů.
Číčenický HLASATEL
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Velkolepá oslava Dne dětí, zábavné soutěže se sladkými
odměnami a žlutou medailí.
Ve čtvrtek 10. června 2010 jela mateřská školka na školní výlet do Zoologické zahrady OHRADA v Hluboké nad
Vltavou na pohádku „ Tygr bábovka“. Také jsme se všichni
vyfotografovali s „lamánkem Slávkem“.

Ve středu 23. června 2010 jsme se rozloučili s našimi deseti předškoláčky na slavnostní besídce.
V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 19. července do 22. srpna 2010. Běžný provoz MŠ bude obnoFoto na str. 4 a 5 – archiv Mš
ven v pondělí 23. srpna 2010.
Číčenický HLASATEL
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STOPAMI DĚJIN

Ibyvatelé našich vesnic před sto lety...
Dne 31. 12. 1910 byl na celém území Rakousko-Uherské monarchie pořízen soupis obyvatel. Do tištěných
sčítacích archů byli zapsáni majitelé domů, jejich
rodinní příslušníci, personál, nájemníci, podnájemníci
a další zde přítomní lidé. U každého 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.
Číčenice:
Čp. 1: Majitel domu Pelikán František, n. 17. 10. 1857
Budičovice, v Číčenicích od r. 1857, polní hospodář. Manž.: Anna, n. 5. 5. 1862 Krč, v Číčenicích od
r. 1880. Děti: Jan, n. 28. 12. 1890, student techniky.
Václav, n. 20. 12. 1892. Alžběta, n. 21. 10. 1888. Aloisie, n. 11. 11. 1895. Emilie, n. 30. 10. 1903. Personál: Cábová Růžena, n. 28. 6. 1897 Číčenice, služka.
Majetek: 5 koní, 23 hov. dob., 12 prasat, 45 slepic, 3
husy, jiná drůbež 9. Nájemníci: Bernklau Jan, n. 22.
1. 1872 Vodňany, v Číčenicích od r. 1910, nádeník.
Manž.: Anna, n. 11. 1. 1901 Čavyně. Růžena, n. 1.
6. 1907 Čavyně. Eleonora, n. 16. 4. 1910. Majetek: 1
hov. dob., 2 prasata, 2 slepice, 2 husy.
Čp. 2: Majitel domu Petržílka Josef, n. 19. 3. 1879 Zbudov, v Číčenicích od r. 1908, polní hospodář. Manž.:
Marie, n. 12. 6. 1881 Číčenice. Syn: Josef, n. 11. 2.
1909. Švagrová: Profantová Františka, n. 9. 3. 1893
Číčenice. Personál: Holát Václav, n. 13. 8. 1888 Útěšov, v Číčenicích od r. 1907, čeledín. Slámová Marie,
n. 15. 8. 1893 Číčenice, služka. Majetek: 3 koně, 12
hov. dob., 2 prasata, 30 slepic, 3 husy.
Čp. 3: Majitel domu Petržílka Josef. Nájemníci: Profant Václav, n. 8. 2. 1850 Číčenice, výměnkář. Manž.:
Marie, n. 15. 6. 1889 Chelčice, v Číčenicích od r. 1904.
Schovanec: Vavruška Karel, n. 15. 12. 1902 Chelčice.
Majetek: 1 koza, 1 prase, 3 úly, 5 slepic, 1 husa.
Čp. 4: Majitel domu Našinec Václav, n. 7. 10. 1860
Číčenice, polní hospodář. Manž. : Terezie, n. 23. 3.
1872 Hradiště. Děti: Josef, n. 26. 2. 1897. Václav, n.
25. 9. 1902. Jan, n. 4. 7. 1907. Anna, n. 18. 5. 1895.
Marie, n. 10. 9. 1905. Matka: Našincová Marie, n. 9.
5. 1834 Žďár, v Číčenicích od r. 1851, vdova. Schovanka: Procházková Anna, n. 31. 12. 1890 Žďár, v Číčenicích od r. 1910. Personál: Mikšíček František, n.
12. 12. 1886 Číčenice, čeledín. Doubek Tomáš, n. 19.
12. 1890 Číčenice, čeledín. Doubková Anna, n. 14. 4.
1886 Záboří, služka. Majetek: 6 koní, 19 hov. dob., 11
prasat, 3 úly, 40 slepic, 3 husy, jiná drůbež 8.
Čp. 5: Majitel domu Našinec Václav. Nájemníci: Mráz
Matěj, n. 6. 12. 1866 Žďár, v Číčenicích od r. 1904,
skladištní dělník u železnice. Manž.: Marie, n. 4. 4.
1868 Všemyslice. Děti: Václav, n. 13. 9. 1893 Újezd,
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čeledín. Karel, n. 31. 10. 1898 Újezd. Jan, n. 24. 4.
1902. Marie, n. 1. 2. 1892 Újezd, služka. Anna, n. 11.
12. 1895 Újezd, krejčovský učeň. Růžena, n. 3. 3.
1905 Číčenice. Majetek: 2 hov. dob., 1 prase, 7 slepic, 1 husa.
Čp. 6: Majitel domu Profant Jan, n. 19. 5. 1852 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Kateřina, n. 20. 9. 1855
Číčenice. Děti: Jan, t. č. voják. Vojtěch, n. 21. 4. 1895.
Personál: Kejšar Anton. n. 13. 6. 1888 Krč, v Číčenicích od r. 1908, čeledín. Rejdová Anna, n. 23. 1. 1886
Krč, v Čičenících od r. 1909, služka. Faktorová Marie,
n. 16. 5. 1895 Chicago USA, v Číčenicích od r. 1897.
Majetek: 3 koně, 12 hov. dob., 6 prasat, 22 slepic, 2
husy, jiná drůbež 1.
Čp. 7: Majitel domu Mikšíček Václav, n. 18. 8. 1858 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Alžběta, n. 3. 11. 1867
Vitice, v Číčenicích od r. 1887. Děti: Václav, n. 30. 5.
1896. Jaroslav, n. 30. 6. 1904. Anna, n. 2. 6. 1891.
Marie, n. 2. 4. 1894. Aloisie, n. 23. 3. 1904. Emílie, n.
25. 4. 1907. Host: Knorová Emílie, n. 3. 8. 1891 Brašín (Louny). Personál: Vlk Jan, n. 3. 4. 1875 Vodňany,
v Číčenicích od r. 1910, čeledín. Fatková Marie, n. 5.
11. 1888 Žernovice, v Číčenicích od r. 1910, služka.
Majetek: 3 koně, 15 hov. dob., 16 prasat, 37 slepic, 2
husy, jiná drůbež 5.
Čp. 8: Majitel domu Novotný Tomáš, n. 27. 7. 1874 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Marie, n. 30. 4. 1881
Třešovice, v Číčenicích od r. 1905. Děti: Václav, n. 26.
9. 1906. Marie, n. 8. 12. 1910. Tchán: Havlas Matěj,
n. 20. 2. 1850 Třešovice, v Číčenicích od r. 1905,
vdovec. Personál: Mráz Václav, n. 13. 9. 1893 Újezd,
v Číčenicích od r. 1904, čeledín. Koudelková Anna,
n. 13. 1. 1881 Číčenice, služka. Majetek: 3 koně, 16
hov. dob., 13 prasat, 53 drůbeže, 3 husy, jiná drůbež
15. Nájemníci: Kysela František, n. 20. 3. 1878 Milenovice, v Číčenicích od r. 1901, dělník. Manž.: Marie,
n. 30. 3. 1876 Číčenice. Dcera: Marie, n. 26. 2. 1902.
Tchýně: Brabcová Anna, n. 1. 1. 1840 Číčenice. Majetek: 1 hov. dob., 12 slepic, 1 husa.
Čp. 9: Majitel domu Konvička František, n. 10. 1. 1884
Číčenice, polní hospodář. Manž.: Anna, n. 25. 3. 1886
Krašlovice, v Číčenicích od r. 1908. Syn: Jan, n. 20. 11.
1909. Personál: Volf Jan, n. 24. 6. 1884 Horní Ostrovce, v Číčenicích od r. 1909., čeledín. Kunte Petr, n. 8.
6. 1886 Raab (Uhry), v Číčenicích od r. 1910, čeledín.
Novotná Rosálie, n. 21. 2. 1897 Číčenice. Otec: Konvička Jan, n. 2. 2. 1854 Křtětice. Manž. : Marie, n. 15.
8. 1854 Číčenice. Bratři Františka: Jaroslav, n. 8. 12.
1891, učitel. Antonín, n. 14. 8. 1894, žák hospodářské
školy. Majetek: 4 koně, 23 hov. dob., 23 prasat, 50
slepic, 1 husa, jiná drůbež 4.
Vedlejší stavení čp. 9 a: Majitel domu Konvička František. Nájemníci: Doubek Antonín, n. 3. 1. 1843 Písek,
polní hospodář. Manž. : Eleonora, n. 1851 Albrechtice
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nad Vltavou. Děti: Tomáš (datum a místo narození není
uvedeno), pacholek. Eleonora, n. 21. 2, 1897. Jan, t. č.
voják. Vnoučata: Doubek Václav, n. 23. 9. 1908 Čičenice. Marie, n. 27. 12. 1906. Božena, n. 24. 11. 1910.
Majetek: 1 hov. dob., 2 prasata, 4 slepice, 1husa.
Vedlejší stavení čp. 9 b : Majitel domu Konvička František. Nájemníci: Slavík Tomáš, n. 7. 11. 1873 Velice,
v Číčenicích od r. 1907, dělník. Manž. : Anna, n. 14.
2. 1877 České Budějovice. Děti: Anna, n. 24. 7. 1899
Vídeň. Václav, n. 7. 8. 1901 Vídeň. Josef, n. 27. 8. 1906
Malé Hory (České Budějovice). Jan, n. 10. 5. 1910 Číčenice. Nevl. syn: Trubka Václav, n. 1. 12. 1898 Číčenice. Majetek: 1 koza, 10 slepic, 1 husa.
Čp. 10: Majitel domu Daniel Vojtěch, n. 23. 3. 1875
Čičenice, polní hospodář. Manž. Marie, n. 8. 12. 1876
Zahoří, v Číčenicích od r. 1898. Děti: Marie, n. 22. 1.
1901. Anežka, n. 19. 12. 1910. Personál: Stadlerová
Josefa, n. 5. 5. 1884 Čichtice, v Číčenicích od r. 1910,
služka. Majetek: 2 koně, 12 hov. dob., 5 prasat, 44
slepic, 2 husy, jiná drůbež 11.
Čp. 11: Majitel domu Obec Číčenice. Nájemníci:
Jordán Pavel, n. 6. 6. 1884 Číčenice, kovář. Manž. :
Božena, n. 30. 3. 1891 Zaboří. Děti: František, n. 5.
10. 1910. Růžena, n. 1. 3. 1909. Josef, n. 20. 3. 1893.
Sestra: Jordánová Růžena, n. 4. 8. 1896. Dobytek: 2
hov. dob., 2 prasata, 1 úl, 7 slepic, 1 husa.
Čp. 12: Majitel domu Školní obec Číčenice (budova
školy). Nájemníci: Pohořský Hynek, n. 22. 10. 1862
Pohoří (Písek), v Číčenicích od r. 1898, řídící učitel.
Manž. : Anna, n. 11. 1. 4. 1870 Vystrkov. Děti: Bohumil, n. 11. 6. 1888 Smetanova Lhota, učitel. František,
n. 24. 1. 1892 Smetanova Lhota, student techniky.
Host.: Strouhalová Božena, n. 11. 7. 1893 Mirotice.
Majetek: 2 úly.
Fridrich Jan, n. 11. 2. 1869 Loučeň, v Číčenicích od r.
1902, učitel. Manž. : Františka, n. 17. 1. 1881 Benešov
u Prahy. Děti: Jan a Karolina (dvojčata), n. 8. 8. 1905.
Jaroslav, n. 9. 8. 1907. Františka, n. 18. 7. 1901. Aloisie, n. 7. 1. 1903. Karolina, n. 8. 8. 1905.
Čp. 13: Majitel domu Dušek Jan, 24. 6. 1856 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Rosálie, n. 15. 7. 1867
Truskovice, v Číčenicích od r. 1901. Zeť: Vobr Matěj,
n. 12. 3. 1876 Albrechtice, v Číčenicích od r. 1906,
polní hospodář. Manž. : Marie, n. 16. 5. 1884 Truskovice. Dcera: Marie, n. 27. 10. 1909 Číčenice. Majetek: 4
hov. dob., 2 prasata, 13 slepic, 2 husy, jiná drůbež 1.
Čp. 14: Majitel domu Pavlík Jan, n. 24. 12. 1831 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Marie, n. 10. 9. 1845
Svinětice, v Číčenicích od r. 1868. Děti: Jan, n. 14. 1.
1877. Josef, n. 1. 9. 1886. Personál: Petrášková Marie,
n. 27. 5. 1889 Běleč, v Číčenicích od r. 1909, služka.
Novotná Marie, n. 8. 12. 1894 Křtěnov, v Čičenicích
od r. 1910. Majetek: 3 koně, 6 hov. dob., 13 prasat, 34
slepic, 1 husa, jiná drůbež 2.
Čp. 15: Majitel domu Novotný František, n. 28. 10.
1877 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Marie, n. 29.
7. 1882 Chelčice. Děti: František, n. 11. 11. 1904.
Růžena, n. 13. 10. 1909. Matka: Novotná Marie, n. 18.
8. 1840 Podeřiště. Personál: Kejšar Jan, n. 24. 5. 1891
Slabšice, v Číčenicích od r. 1910, čeledín. Petrášek
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Tomáš, n. 6. 10. 1892 Dubovice, v Čičenicích od r.
1909, čeledín. Kalinová Eva, n. 21. 12. 1888 Běleč,
v Číčenicích od r. 1907, služka. Vojíková Marie, n. 18.
3. 1893 Krč, v Číčenicích od r. 1910, služka. Majetek:
4 koně, 17 hov. dob., 14 prasat, 48 slepic, 2 husy, jiná
drůbež 15.
Čp. 15 b: Majitel domu Novotný František. Dům neobydlen.
Čp. 16: Majitel domu Profant Josef, n. 27. 8. 1875 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Marie, n. 18. 6. 1881
Číčenice. Syn: Václav, n. 26. 9. 1906. Majetek: 5 hov.
dob., 4 prasata, 20 slepic, 1 husa, jiná drůbež 9.
Čp. 17: Majitel domu Šrámek Vojtěch, n. 28. 3. 1874
Číčenice, polní hospodář. Manž. : Marie, n. 24. 11.
1885 Žďár, v Číčenicích od r. 1907. Děti: Václav, n. 15.
8. 1908. Marie, n. 28. 11. 1909. Tchýně: Svobodová
Anna, 9. 1. 1848 Žďár, v Číčenicích od r. 1909. Personál: Svobodová Ludmila, n. 28. 4. 1890 Žďár, služka.
Synovec: Svoboda Jan, n. 24. 10. 1909 Číčenice. Otec:
Šrámek Jan, n. 12. 5. 1842 Koječín, v Číčenicích od r.
1865. Manž. : Marie, n. 2. 2. 1836 Číčenice. Hosté: Svoboda Václav, n. 26. 9. 1883 Malý Bor. Příbová Marie, n.
17. 3. 1889 Přešťovice. Majetek: 3 koně, 9 hov. dob., 1
koza, 5 prasat, 25 slepic, 3 husy, jiná drůbež 1.
Čp. 18: Majitel domu Dušek Jan, n. 25. 5. 1859 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Rosálie, n. 14. 9. 1856
Truskovice, v Číčenicích od r. 1887. Syn: Václav, n. 4.
9. 1888, t. č. voják. Personál: Šebek Václav, n. 13. 7.
1893 Liboc u Prahy, v Číčenících od r. 1910, čeledín.
Noclehář: Pajer Matěj, n. 15. 2. 1842 Číčenice, dělník
v kamenolomu. Majetek: 10 hov. dob., 2 prasata, 24
slepic, 2 husy, jiná drůbež 5. Nájemníci: Zima Václav, n. 28. 9. 1859 Žďárské Chalupy, v Číčenicích od r.
1903, dělník. Manž. : Marie, n. 18. 4. 1858 Krč–Zelendarka. Děti: František, n. 22. 2. 1888 Nová Ves, dělník.
Jan, n. 12. 6. 1893 Záboří, pacholek. Anna, n. 20. 12.
1891 Číčenice, dělnice. Eleonora n. 3. 3. 1897 Záboří. Božena, n. 15. 7. 1899 Záboří. Františka, n. 24. 9.
1901. Strávnice: Stádlerová Antonie, n. 14. 1. 1909
Pražák. Majetek: 3 hov. dob., 3 prasata.
Čp. 19: Majitel domu Krejsa Václav. Nájemníci: Zajíček Josef, n. 4. 9. 1860 Choceň, v Čičenicích od r.
1868, obuvník. Manž. : Terezie, n. 15. 10. 1864 Číčenice. Děti: Dominik, n. 1. 3. 1895, učeň v knihkupectví.
Josef, n. 20. 1. 1899. Pankrác, n12. 9. 1902. Marie, n.
5. 7. 1891, služka. Kateřina, n. 24. 12. 1893, služka.
Personál: Tvrzický Emanuel, n. 13. 4. 1891 Číčenice,
obuvnický dělník. Majetek: 2 hov. dob., 10 slepic.
Čp. 20: Majitel domu Krejsa Václav, n. 8. 8. 1879 Číčenice, polní hospodář. Manž. : Kristýna, n. 12. 5. 1886
Dolní Kněžeklady, v Číčenicích od r. 1910. Matka:
Krejsová Rosálie, n. 26. 8. 1855 Čavyně, v Číčenicích
od r. 1874. Hosté: Pavlíček Jan, n. 1. 1. 1880 Pivkovice, učitel. Manž. : Marie, n. 29. 1. 1887 Číčenice.
Personál: Volf Antonín, n. 17. 11. 1890 Písek, v Číčenicích od r. 1910, čeledín. Karkulíková Anna, n. 26. 7.
1886 Číčenice, služka. Brabcová Anna, n. 8. 5. 1896
Číčenice. Majetek: 4 koně, 15 hov. dob., 1 koza, 4 úly,
41 slepic, 2 husy, jiná drůbež 13.
Pokračování v dalším čísle...
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
Čarodějnice v Číčenicích –
– akce ORANŽOVÉHO ROKU 2010
Tak jsme tu měli konec měsíce dubna a na obci se rojily
čarodějnice. Jako každý rok měly sraz u bytovky a potom se
v sevřeném útvaru přesunuly na fotbalové hřiště. S sebou
si přinášely jednu vybranou čarodějku, která byla určena
na hranici.

V sobotu 22. května 2010 se v hotelu „U Polívků“ konala
MÁJOVÁ ZÁBAVA. K tanci i k poslechu hrála všem přítomným hudební skupina „JOJ“.

Účastníci kočárové rallye se scházejí na startu u MŠ v Číčenicích.

Jak oslavit Den matek?

Čarodějnice v Číčenicích.
Na hřišti to teprve začalo. Účastnice, dlužno říci že mladého věku, si vyzkoušely na překážkové dráze svoje dovednosti v ovládání koštěte. Byly vidět jak pěkné kostýmy, tak
i výkony, které se pohybovaly na hraně profesionální úrovně. Vládla uvolněná atmosféra, trénovalo se skládání hranice, pekly se buřtíky, pila se limonáda. Malí účastníci si to
opravdu užili a i dospělý doprovod se dobře bavil.
Čarodějná zima shořela na hranici a počasí bylo pěkné.
Tak tahle akce se vydařila a je potřeba poděkovat pořadatelkám z Číčenického klubu, které tradičně program zvládly
velmi dobře. Snímky z akce je možno shlédnout na adrese
http://picasaweb.google.cz/oujezdec
(JOu)

Pro děti byla na hřišti připravena překážková dráha.
Číčenický HLASATEL

Tuto otázku má Číčenický klub, o. s. vyřešen již několik let.
8. května 2010 byla odstartována tradiční „Kočárková rallye“ pro maminky s dětmi a holčičky se svými panenkami.
Padesát jedna účastníků vyrazilo na trasu Číčenice – Strpí
– Újezdec a zpět.
O vzrušující zahájení se postaraly dvě členky klubu Ivona Pečená, jako neposlušné „mimčo“ v kočárku a Renata
Regálová, jako trpělivá matka. Pěkné počasí a procházka
jarní přírodou, splnila svůj účel. Maminky si popovídaly, děti
se vydováděly. Cestou si také připomněly 65. výročí konce
války a jako poděkování položily květiny k pomníkům padlých. Všichni se vrátili rozesmátí bez viditelné únavy. Hlavně děti měly dost sil se vrhnout na stůl plný hraček a dobrot. Největším lákadlem byly bublifuky. Ve chvilce se nad
dvorkem MŠ vznášel oblak pestrobarevných bublin a pod
nimi doplňovaly maminky kalorie vydané na trase, teplým
párkem, studenou „limčou“ a nezbytnou kávou. S dobrou
náladou a pocitem příjemně stráveného odpoledne s dětmi
a přáteli, se pomalu všichni rozešli.
Příprava takovéto akce je náročná a díky sponzorům vše
dobře dopadlo. Na závěr Ilona Mrkáčková, předsedkyně
klubu pozvala přítomné s rodinami a přáteli na turistický
pochod „O číčenickou kočičku“.
Marie Petržílková

Děkujeme generálnímu sponzoru firmě ČEZ a.s. za finanční podporu, díky které jsme
mohli uskutečnit tyto dvě velice úspěšné akce.
I. Mrkáčková
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Na jarní procházku se vydaly maminky s dětmi v kočárcích
a malé holčičky s panenkami.

Bohužel tento den neproběhl tak, jak jsme plánovali, protože nás potrápilo počasí, ale doufám, že i tak si to děti užily
a každý si našel to své. Když už to vypadalo, že budeme
muset akci zrušit, protože hřiště, kde měly soutěže i celé
odpoledne proběhnout, bylo podmáčené, vysvitlo přece
jen po chvilkách sluníčko, usušilo louže alespoň na silnici
a my jsme mohli využít prostor před hotelem „U Polívků“
a celou akci uskutečnit tam. Báli jsme se pádů na silnici
a s nimi spojených úrazů, a proto jsme upustili od připravených sportovních soutěží a vsadili pouze na skákací hrad,
koně ze stájí Štětice, hasiče záchranáře a sanitu Rychlé
záchranné služby z Vodňan. Po celé odpoledne byl hrad
v obležení hlavně těch menších dětí, koně nestačily náporu zase těch větších. Všichni jsme potom sledovali práci
hasičů, kteří vyprošťovali panenku v autosedačce z havarovaného vozu. (Vrak nám přistavil pan Bašar.) Potom mezi
nás přijela sanita. Děti si prohlédly vybavení vozu, posádka ochotně a neúnavně odpovídala na všechny otázky, jak
zvídavé, tak záludné. Některé děti si nechaly změřit tlak
a vyzkoušely lehátko. Hasiči zase těm, co měli zájem, ukázali vyprošťovací techniku, odvážlivci si nechali nasadit
límec, který se používá při poranění páteře. Pro děti bylo
připraveno občerstvení a malé balíčky s ovocem a něčím
„na zub“. Ovoce darovalo ZEO Trade Radčice.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s uskutečněním této
akce.
Ilona Mrkáčková

Na trase kočárkové rallye.

Oslava MDD
V sobotu 5. června 2010 jsme spolu s dětmi z Číčenic
a okolí oslavili Mezinárodní den dětí. Tento den se konal
v rámci Oranžového roku 2010 a jeho hlavním sponzorem
byla JE Temelín.
Číčenický HLASATEL

Nejvíce se dětem líbilo na skákacím hradě.
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Ukázka hasičů, kteří vyprošťují zraněného z havarovaného auta.

Číčenický klub,
občanské sdružení
Děkujeme všem těm, co přispěli na HUMANITÁRNÍ SBÍRKU pro občanské sdružení Diakonie Broumov, která se
konala 5. a 6. června 2010.
V červnu se loučíme s deseti dětmi v Mateřské škole v Číčenicích, které odchází do 1. třídy ZŠ. Připravili jsme pro ně
malé dárky, které se jim ve škole budou hodit.
Blíží se prázdniny a dovolené. Také Číčenický klub si bude
užívat volna celý červenec i srpen. Na konci srpna uspořádáme pro děti diskotéku, kde budou moci „oplakat“ konec
prázdnin a blížící se nový školní rok.
Z dalších akcí uvádíme: v září „Setkání seniorů“, v říjnu
„Vědomostní soutěž“ pro děti a divadlo, které přijede za
námi do Číčenic.
Ilona Mrkáčková

>>>>>>>
Rychlá záchranná služba z Vodňan.
Foto na str. 8, 9, 10 – A. Scherlingová
Číčenický HLASATEL
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STRÁNKA PRO DĚTI
Skrývačka
V následujících větách objevte tři dívčí a tři chlapecká jména:
VEZMI TEN STOJAN A ODNES HO VEN, PROSÍM.
PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL, BYL JEN ZVĚDAVÝ.
ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO SBĚRU.
VIDA, VIDĚLI JSME I TO, CO JSME VLASTNĚ NECHTĚLI.
TU TVOJI ŘÍKANKU OPRAVDU NEZNÁM.
TA NOVÁ FIRMA REKONSTRUOVALA CELÝ DŮM.

Křížovka
hravé zvíře, které má rádo banány
pohádková nestvůra

K
L

pohádková víla

U

zábavná skládačka nejen pro děti
opak noci
R

pravěké vyhynulé zvíře

E

kvoká a snáší vejce

T

kyselé žluté ovoce
E

Bludiště

odměna žáka na konci školního roku

Spojovačka

Hádanka
Na domě domek visí. – Čí domku, čípak ty jsi? – Není to vůbec záhadné, – každý to snadno uhádne.
Číčenický HLASATEL
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny občany a přejeme příjemné zážitky.
14. 8.
18. 9.
18. 9.

VYSVĚCENÍ PRAPORU
v kapli v Číčenicích
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
„Naučné stezky Víta Fučíka“
SETKÁNÍ SENIORŮ

JARNÍ PŘÍRODA...
Vážení sportovní příznivci,
naše fotbalisty čekají poslední dva zápasy a bude konec
sezony. Zatím se držíme na předních příčkách tabulky
a doufáme, že poslední zápasy se nám vydaří a posuneme
se ještě o kousek výš.
Rádi bychom Vám také touto cestou poděkovali za Vaše
přispění při sběru železného šrotu. Výtěžek bude použit na
další činnost našeho klubu.
Jsme rádi, že nás chodíte podporovat na domácí zápasy
a doufáme, že nám i nadále zachováte Vaši přízeň a budeme
se i v příští sezoně setkávat na našich fotbalových zápasech.
S pozdravem „Sportu zdar“
TJ Blata Číčenice.

Kosí hnízdo a ještěrka obecná.

Jarní fotografie Martina Štrobla

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 13 září 2010.
Číčenický hlasatel – čtvrtletník.
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