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Číčenický hlasatel
Setkání

rodáků

OÚ Číčenice Vás srdečně zve na
SETKÁNÍ VŠECH RODÁKŮ,
které se koná v sobotu 27.9.2008 od 12.00 hod. na fotbalovém hřišti v Číčenicích.
Program:
Po mši svaté k uctění památky nežijících rodáků konané v místní kapli od 10.00hod. následuje:
divadelní představení sv. Václava
den otevřených dveří v MŠ, zde budou k nahlédnutí obecní kroniky spolu s výstavou obrazů místního rodáka pana Hankovce.
hudební doprovod se postará kapela Václava Jírovce z Vodňan
promítneme si DVD s ukázkami Číčenic a jejich okolí z akcí zaměřených na kulturu obce…….atd.
SVOJI ÚČAST NA TUTO AKCI POTVRDÍTE ZASLÁNÍM ČÁSTKY 100 Kč na adresu OÚ Číčenice 387 71 Číčenice.
Tyto peníze budou použity pro zajištění poledního menu (oběd, káva, zákusek).
Po celou dobu konání akce občerstvení zajišťuje firma z Temelínské hospody.
Těšíme se na Vaši účast
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN - GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU ORANŽOVÝ ROK


V období duben-září 2008 proběhla rekonstrukce a modernizace objektu staré budovy
školy v Číčenicích, ve kterém se dnes nachází
Mateřská škola, lidová knihovna a tělocvična
využívaná místním sportovním klubem. Projekt ve výši 1 997 503,00 Kč s názvem
"Stavební úpravy a modernizace předškolního
zařízení Číčenice" byl spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).


Pravea jest obydejně jeenoeuchá a krátká, lež a nesmyl bývají barvitější, ba fantastidtější. Proto slabé hlavě
vyhovuje spíše lež než pravea.
THOMAYER Josef
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Zprávy z radnice

GRANTY Krajský úřad - Jihočeský kraj:
Název grantu
účel
výše grantu
1. Grant na podporu tvorby ÚPD obcí
Pořízení návrhu územního plánu
76.691,--Kč
2. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
Retenční nádrž Želivka
49.000,--Kč
3. Grant na podporu jednotek SDH obcí JčK Pořízení mater.vybav.pro činnost
105.745,--Kč
jednotky SDH Číčenice
4. Rozvoj infrastruktury podporující
Naučná stezka Číčenice
80.000,--Kč
šetrnou turistiku
5. Grant na podporu výstavby a obnovy
Příprava podkladů pro
vodohospodářské infrastruktury
vybudování ČOV v obci Číčenice
246.000,--Kč
6. Grant na podporu výstavby a obnovy
Obnova kanalizace Číčenice-I.etapa 1.779.971,--Kč
vodohospodářské infrastruktury
NADACE ČEZ:
Název daru- nadačního příspěvku
1. ORANŽOVÝ ROK v obci Číčenice
2. Modernizace sportovních kabin – Číčenice
DOTACE - SZIF – státní zemědělský intervenční fond
Název grantu
účel
1. Program rozvoje venkova ČR
Stavební úpravy a modernizace
předškolního zařízení Číčenice

výše grantu
95.000,--Kč
100.000,--Kč
výše grantu
1.797.752,--Kč
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Spolkový život v obci
S velkým potěšením musím konstatovat, že po dlouhých letech jsou Číčenice opět aktivní, co se týče akcí
a kulturního vyžití. Samozřejmě musím zmínit místní
ženy. Ať se to líbí někomu nebo ne, udělaly kus poctivé práce. Já se v krátkosti zmíním o akcích, u kterých
jsem měl možnost asistovat. V první řadě "Vítání léta" (oranžový rok). Myslím, že letos to bylo zase o
trochu lepší. Jak děti, tak dospělí se náležitě vyřádili a
odreagovali se. Velký dík patří všem sponzorům. A
jelikož dospělí měli touhu něco podobného udělat vícekrát do roka, začali jsme vymýšlet, co by tak místní
a nejen místní zaujalo. Šlo o to, aby se lidé pobavili,
zatancovali a zazpívali. Určitou formou recese bylo
setkání tzv. "Naplavenin". Mohu s jistotou říci, že
jsme se trefili do vkusu návštěvníků docela dobře. Tanec, hudba, dobré jídlo i pití. Třetí akcička v pořadí
byla komornější: "Posezení při svíčkách". Atmosféru
dotvářela hudba a plamínky svíček tomu dodaly romantický nádech. To vše bylo podtrhnuto skvělým
grilováním pana Nováka. A zatím poslední a troufám
si říci, nejvydařenější akcí, byla "Maškarní merenda".
Velice mě potěšilo, že se v hojném počtu zúčastnily

ženy. Náramně jsme se bavili a náladu nám nezkazilo
ani počasí. Závěrem se sluší poděkovat partnerům restaurace U Čudly, personálu a všem lidičkám, kteří se
nějakým způsobem podíleli na zajištění těchto akcí.
Text a foto Martin Iša

Co nového?
ZÁŘÍ V NOVÉM KABÁTKU
Práce na rekonstrukci budovy MŠ započaly 10. 07. 2008. Doposud byla v budově vyměněna okna, sníţeny stropní podhledy ve třídách i na chodbách. Podlahovou krytinou byl zvolen nejen zátěţový koberec ale i dlaţba, linoleum a parkety.
Dominantnost a krásu schodiště podtrhl dřevěný obklad. Sociální zařízení dětí, pracovníků MŠ byla rovněţ vyměněna a
citlivě dotónována v příjemných barevných kombinacích a přizpůsobeny fyziologickým potřebám dětí mladšího školního
věku.
Zkrátka interiér celé budovy mateřské školy září barevně ve všech místnostech a teplá ţlutá barevnost láká malé kamarády k příjemně stráveným chvílím v jejich školičce.
Tímto si dovoluji ohodnotit, ţe dotace z Programu rozvoje venkova ČR, jejímţ poskytovatelem je Statní zemědělský fond
ČR byla velice uţitečně pouţita a touto cestou velice děkuji za její poskytnutí a pomoc při realizaci změn všem kdo se na
práci podíleli a citlivě přistupovaly ke všem poţadavkům.
ředitelka MŠ – Jitka Langerová
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Z historie (3)
Železnicí k modernímu věku.
Po třicetileté válce došlo k citelnému otuţení poddanství. Byly značně navýšeny poddanské dávky a příspěvky na císařské berně,
a to mnohdy aţ na neúnosnou míru. Velký počet pracovních dnů pracovat zcela zdarma na panském statku jen přispíval k úpadku
vlastního hospodářství. Chudobu často zvyšovaly různé nepředvídatelné události, jako byly léta neúrody, přírodní ţivly, četné
poţáry usedlostí, nemoci a také časté průchody vojsk. Takové byla ţalostná situace po celém Českém království, vodňanský kraj
nevyjímaje. Začalo se pověstně blýskat na lepší časy a v druhé polovině 18. století, a to vlivem reforem císaře Josefa II.
K úplnému osvobození došlo aţ po roce 1850, kdy se drtivá většina bývalých poddaných vykoupila z vrchnostenské závislosti. Ke
změnám společnosti významně přispěly nejenom politické události v roce 1848, ale i rozvoj průmyslu a hospodářství, ke kterému
zásadně přispělo nové moţnosti v rozvoji ţelezniční dopravy. Končil se věk pomalé dopravy formanskými vozy a dostavníky. Ještě před několika obdivovaná koňská ţeleznice vedoucí Českých Budějovic do Lince, se pod vlivem rozvoje parní dopravy, stávala
minulostí.
Na počátku padesátých let 19. století byl připravován projekt ţelezniční tratě vedoucí od zemských hranic s Rakouskem do Českých Budějovic a následně jihočeským krajem směrem k Plzni. Původně zamýšlená varianta vedení tratě byla do Číčenic plánována ve směru Budějovice – Hluboká – Netolice – Vodňany – Číčenice - Protivín. Realizaci projektu však přerušily události Rakousko – Pruské války v roce 1866. Po jejím ukončení byl vypracován nový projekt, podle něhoţ byla postavena ţelezniční trať ve
směru, tak jak po jezdíme dodnes. První vlak s cestující přijel do Číčenic 1.září 1868, kdy v tento den byla zahájena pravidelná
doprava.
Nedaleké město Vodňany zůstalo stranou ţelezničního spojení, do města od vlaků jezdily jen tzv. omnibusy. Byly to menší uzavřené vozy taţené koňmi, jejichţ pravidelné stanoviště bylo ve městě před hotelem Mašek. Vodňanským samozřejmě tato situace
nevyhovovala a tak se ze všech sil snaţili získat ţelezniční vedení přímo do svého města. Proto se představitelé města Vodňan a
okolních vsí se snaţili o realizaci dalších ţelezničních tratí, které by tento poměrně ekonomicky zaostalý region spojily nejenom se
světem,ale zajistily by zde rozvoj průmyslu dovozem surovin a vývozem produktů.
Ještě v roce 1868 byl vypracován plán tratě vedoucí z Příbrami do Písku, Protivína, Bavorova, Prachatic a Volar. V roce 1875 byl
vyhoven plán trati z Protivína do Husince. Oba plány nebyly realizovány a o několik let později byly získány potřebné finanční
prostředky na realizaci projektu trati vedoucí z Číčenic do Vodňany a Prachatic. V roce 1885 byly navrţeny dvě varianty vedení
tratě. Jedna z nich navrhovala výchozím místem tratě z Protivína a druhá z Číčenic. Nakonec byla zvolena druhá varianta a po
několika letech jednání o podrobnostech projektu a hlavně za získaní finančních prostředků. Aţ dne 18.4.1892 byla vydána koncese pro stavbu dráhy. Je aţ neuvěřitelné, ţe trať dlouhá skoro 25 kilometrů ( s dalším nezbytným technickým a provozním zázemím )byla dokončena za pouhých 18 měsíců. Dne 14.října byla slavnostní jízdou zahájena doprava na trati Číčenice – Vodňany –
Prachatice. K prodlouţením ţeleznice do Volar došlo v roce 1899.
Takto vodňanský kraj získal ţelezniční spojení západním směrem a ihned se hledaly moţnosti jak nově vybodovanou dopravní
cestu prodlouţit východním směrem k Vltavě a dál do vnitrozemí království. V ţádném případě se jednalo o zcela novou myšlenku. Jiţ ke konci let šedesátých a v průběhu let následujících byly tvořeny smělé plány na stavbu ţeleznice vedoucí od zemských
hranic s Bavorskem před Volary - Prachatice – Vodňany – Týn nad Vltavou – Bechyni – Tábor – Mladou Voţici – Kutnou Horu
( s případným spojením s tratí ve směru Praha – Česká Třebová ). Tento velkorysý záměr byl realizován jen zčásti, a to jen
v podobě několika lokálních tratí. Jednou z nich byla trať z Číčenic do Týna nad Vltavou, na které byl zahájen provoz 23.10.1898.
První léta provozu ţeleznice popisuje pamětní kniha ţelezniční stanice Číčenice : ,,Ţelezní stanice Číčenice má i jako jiná stanice svoji historii. Ta se začala psát v roce 1868, kdy byla 1.září slavnostně zahájena doprava z Českých Budějovic do Plzně. Číčenice se staly centrem pro celý Pošumavský kraj. Dojíţděli sem formani aţ z Husince, Vlachova Březí, Prachatic, Volar a Vimperka.
Přiváţeli na nádraţí ze Šumavy dříví, pro které byl postaven schwarzenberský sklad. Formani nocovali v hospodě Václava Karkulíka, která stávala poblíţ nádraţí. Osobní i poštovní přepravu obstarávaly omnibusy a poštovní dostavníky. Ke zvláštním povinnostem přednosty stanice patřil i obchod s uhlím a solí. Tato povinnost zanikla roku kolem roku 1895.
Původní malá stanice byla přestavěna v roce 1897. V témţe roce bylo postaveno nové skladiště, vodárna a budova výtopny. O
rok později byla pro zaměstnance dráhy postavena obytná budova. pro vybudování tratě do Vodňan a Prachatic v roce 1893, a do
Týna nad Vltavou v roce 1898, přestali formani dojíţdět a nádraţí se stalo jen nádraţím přestupním pro obě tratě. V těch letech
byl postaven Josefem Konvičkou nový nádraţní hotel, který později rozšířil Václav
Hnátek. Stáje v hostinci Václava Karkulíka byly přestavěny v byty zaměstnanců a
pošty. V roce 1912 byl v nádraţní budově zřízen poštovní úřad a v roce 1932 byla do
stanice zavedena elektřina.
V moderní době zaţila stanice několik stavebních a technických úprav. V roce 1961
to byla rekonstrukce obou záhlaví a elektrifikace v roce 1968.“
Tolik citace z pamětní železniční knihy. Na její stránky se ještě vrátíme v některém
dalším čísle, při si budeme připomínat události druhé světové války v Číčenicích a
v nejbližším okolí.
Jiří Louženský ( blog o historii : krajpodhradem.txt.cz )
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Hlasové projevy psů a s tím související možné problémy
Štěkot psa je přirozeným hlasovým, komunikativním, ale i obranným
projevem. Je nutno si uvědomit, ţe i přes proces domestikace je pes příslušníkem rodu, který má potřebu komunikovat a to na různou vzdálenost s jedinci
svého druhu.
Divoce ţijící psovité šelmy se tak mj. Dorozumívají, kdy se tím značkují své močí, coţ lze u psů pozorovat rovněţ. Štěkot psa musíme rovněţ chápat
jako upozornění, ţe on je zde, ţe dům a pozemek jeho pána jsou jeho revírem.
Takto upozorňuje nejen ostatní psy, ale i osoby, které se přiblíţí.
Jsou psi, kteří budou zuřivě štěkat na kolem probíhajícího psa, ale na
se člověka štěkat nemusí. To je zase trochu jiný problém, kde by se příčina tohoto chování dala hledat u typu vyšší nervové činnosti konkrétního psa, plemen,
předchozího výcviku, popř. zkušenosti co se týče vztahu k cizím lidem, které mohou být samozřejmě negativní nebo pozitivní.
Na venkově (ve městech samozřejmě rovněţ) mají lidé většinou psy u svých obydlí především z důvodu ochrany svého
majetku. Bez nadsázky lze konstatovat, ţe i malý uštěkaný voříšek je dobrým hlídačem, který včas upozorní páníčka, ţe je u branky
někdo cizí …
Ať se nám to líbí nebo ne, psi štěkali, štěkají a štěkat budou, a to jak ve dne i v noci, z různých důvodů.
Škála příčin , proč psi štěkají jiţ byla uvedena, moţná by za zmínku stály další zkušenosti, proč např. pes štěká, kdyţ na
blízku není jiný pes či cizí člověk. Podnětem ke štěkání můţe být kočka provokující na střeše, sousedovy slepice za plotem, tchoř či
kuna pobíhající po půdě …
Ne kaţdý má psa, můţe se tedy stát, ţe někomu vadí štěkot sousedova psa, apod. Jedná se mnohdy o kuriózní případy,
kdy osobně zastávám názor ţe je třeba vše řešit s chladnou hlavou, aby účelného závěru bylo dosaţeno při respektování zásad vzájemné slušnosti, ale při respektování práv, především vlastnických.
Pes je dle platného českého práva povaţován za věc a od toho se odvíjí práva, ale i povinnosti vlastníka. Pes braný tedy
jaké věc, coby „jablko sváru“ v konkrétním daném případě za nic nemůţe, neměl by být tedy tím pověstným „hromosvodem“ především ze strany svého majitele. Bohuţel, i takové případy bývají …
V této souvislosti si dovolím připomenout § 127 platného občanského zákoníku, který stanoví, čeho se musí vlastník věci,
tedy i psa zdrţet, čím by mohl nad míru přiměřenou obtěţovat jiného či ohroţovat výkon jeho práv. Bylo by určitě naivní věřit, ţe litera
výše zmiňovaného zákona vţdy a vše vyřeší. Jsem zastáncem názoru, ţe je nutno v konkrétním případě přistupovat individuálně,
vţdy se nějaká cesta ke kompromisu najde.
Zvířata a patří k venkovu, tedy i pes, který občas zaštěká. Někomu vadí psí štěkot, jinému můţe vadit kohoutí kokrhání při
rozednění, dalšímu bekot ovcí, zápach sousedova prasete atd.
Na závěr si dovoluji předloţit několik zkušeností, jak sníţit intenzitu štěkání u psa, kdy se jedná o mé osobní poznatky, kdy
čtenář můţe mít zkušenosti či názory jiné
Vytíţený pes (po pravidelné vycházce, výcviku, či jiném zapojení zbytečně neštěká).
Dobře, resp. vhodně situovaný kotec pro psa na pozemku majitele, má také vliv. Určitě není vhodné postavit kotec
v těsné blízkosti sousedova kurníku, či zahradního bazénu, vchodu do domu, byť je to přes plot …
Občasné prověření štěkotu psa, zejména v noci, můţe přispět svým dílem k tomu, ţe pes nebude štěkat bezdůvodně, i kdyţ je nutno počítat s tím, ţe pes má největší aktivitu od 18. hodiny večerní do cca. 9. hodiny ranní. I přes jiţ
zmiňovanou domestikaci je stále šelmou s výraznou noční aktivitou.
V současnosti lze zakoupit ve specializovaných obchodech; a ve vybraných veterinárních ordinacích obojky proti
štěkání, kdy se ceny pohybují pro malá plemena řádově kolem 2 000 Kč, pro střední a velká plemena kolem 3 500
Kč.
Viděl jsem osobně v Německu u světově proslulého cvičitele něm. Ovčáků vyuţití těchto obojků, kdy jejich pouţívání nemělo vliv na
vztah těchto psů k majiteli, ale ani průběh výcviku, myslím očekávané negativní dopady …
Miroslav Ryneš st.
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Od našich myslivců 1
Když jsem v roce 1972 začínal s myslivostí,
tak jsem o kormoránu věděl akorát to, že někde u moří existuje. Později při večerních tazích na kachny jsem si je pletl s divokými
husami a myslím, že jsem nebyl sám.
S přibývajícími lety jak se tento predátor tlačil
na jihočeské rybníky a byl viděn stále častěji,
začal vadit hlavně rybářům. Řekl bych, že
myslivcům ne. Když už bylo napadání rybníků
hejny kormoránů pro Školní rybářství Protivín
neúnosné, bylo naše MS osloveno ředitelem
panem Ing. Václavem Šrámkem o možnou
výpomoc při plašení. To spočívalo v tom, že
když sedlo hejno, dojelo se k rybníku Strpský
a několikrát vystřelilo do vzduchu. Kormoráni
se z větší části zvedli a kvapem odtáhli jinam.
Jelikož bydlím nad rybníkem a mám na padesátihektarový rybník dobrý výhled, během let
jsem zvyklosti života kormoránů odpozoroval.
Strategie života a lovu kormoránů probíhá
většinou podle následujícího schématu. Asi za
20 minut po plašení střelbou se nad rybníkem
objeví jejich průzkumníci a to většinou dva.
Přiletí ve výšce asi 150 metrů a vytrvale krouží, na chvilku zmizí a zase krouží třeba hodinu, dokud neodejdu. Dělal jsem si různé úkryty z větví, rákosu a maskovací sítě, ale marně. Mají snad v hlavě nějakou termovizi.
Jakmile se vzdálím, už začne fungovat jejich
strategie. Šikmo dolů, rovnou doprostřed, daleko od břehů a pod vodu. Každý na jinou
stranu, vynořují se po 50 až 80 metrech, jen
za hlavu a část krku se šikmo vzhůru vztyčeným zobcem a jsou zticha. Jakmile si prověří,
že je bezpečno, vynoří se na hladinu celým
tělem a začnou vydávat zvláštní hlubší tón,
který já slyším až domů, což je z druhé strany
rybníka téměř kilometr. Jak daleko je to slyšet
v říši ptáků nevím, ale do půl hodiny začne
padat do rybníka hejno za hejnem. Také jsem
si mnohokrát pozorováním ověřil, že kormoráni neloví chaoticky každý sám, ale organizovaně. Protáhlé hejno na hladině okolo 100 a
více kusů plave od prostředku z hloubky
v rojnici na mělčinu ke kraji a tlačí před sebou
ryby. To už kapříci vyskakují vyděšeni predátorem, pak se začnou potápět kormoráni a to
už se jen voda „vaří“. To je jediná chvíle pro
lovce, kdy může kormorána zaskočit. Těžko
se s neosušenými křídly zvedají a než se zorientují, tak s naplněnými vaky naletují až nad
rákosí a pevninu. Navíc ti kormoráni, kteří
jsou zrovna pod vodou, výstřely neslyší, bez-

starostně se vynořují a polykají kořist. U nás
většinou kapří násadu o hmotnosti 20 až 30
dkg. Ulovení kormoráni mívají v žaludku většinou dvě, někdy i tři ryby.
Dále jsem odpozoroval, že když je rybník
dvouletý před výlovem a je v něm velká ryba,
kormoráni sice přiletí, zaloví, ale odletí. Když
je rybník nasazen, je v něm menší ryba, kormoráni pak nocují na stromech okolo rybníka
asi 2 měsíce než odletí na hnízdiště. Stromy
jsou bílé od jejich trusu a některé již uschly.
Páření se mi podařilo pozorovat na vodě
okolo poloviny března za ta léta pouze 3x a
bylo to vždy úplně stejné. Samice a samec
těsně u sebe, hladí se krky, zaštipují se zobáky. Pak samice rozevře ocasní pera a natočí
se k samci. Ten se na ní vyhoupne z vody,
ošlapuje ji až samice není téměř vůbec vidět.
Po aktu se potopí a odplavou pod vodou. Vynoří se daleko od sebe, po hladině se přiblíží a
zase potopí. Tohle trvá asi tak 10 minut.
Zajímavé je i chování kormorána ve větru.
Když je silný vítr a stromy se kymácí, kormoráni na ně ve dne ani večer nesedají. Zvláště
patrné to bylo letos při vichřici Ema. Naletovali proti větru celé tři dny a sedali za dubovou hráz na vodu do závětří, kde nebyly ještě
velké vlny. Při průjezdu vozidla po hrázi a
zneklidnění jich část odletěla po větru nízko
nad vlnami a část se jich potopila.
A tak to šlo po celý den až do úplné tmy.
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Od našich myslivců 2
Je třeba dodat, že pouhé plašení se projevilo
jako málo účinné a proto několik slov od ředitele Ing. Šrámka: „Od roku 2004 školní rybářství Protivín spolupracuje s MS Číčenice
při omezování škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách. Užší spolupráce byla zahájena především proto, že od
roku 2004 došlo k nárůstu počtu jedinců a
doby pobytu tažné populace uvedeného predátora jak při jarním, tak i podzimním tahu
na rybnících honebně obhospodařovaných MS
Číčenice.
Z tohoto důvodu také Krajský úřad – Jihočeský kraj vydává Školnímu rybářství Protivín
pravidelně výjimku z ustanovení § 56 odst.2
zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha ve
smyslu ustanovení § 56 zákona, pro druh
kormorán velký.
Na základě této výjimky školní rybářství písemně pověřuje vlastní pracovníky, kteří jsou
členy jiných MS společně se členy MS Číčenice k realizaci plašící střelby popř. k odstřelu
kormorána velkého za podmínek stanovených
výjimkou.
Vstřícný přístup MS Číčenice, které jednak
vlastními členy napomáhá a dále také umožňuje vstup na své honební pozemky pracovníkům školního rybářství za účelem plašení,
popřípadě odstřelu kormorána velkého, přispívá ke snižování škod na rybích obsádkách
v dané lokalitě. Úzká spolupráce rybářů
s mysliveckými sdruženími je v současné době jedinou možnou cestou, jak omezit stále
se zvyšující škody na rybích obsádkách způ-

sobených kormoránem“.
Závěrem poslední důležitý poznatek. Vidí-li
kormoráni padat z hejna střeleného či na hladině se pohupujícího mrtvého druha, dlouho
se tomuto místu vyhýbají. Proto kormorán
šikovně přivázaný za plovák ke kůlku pod
hladinou (aby jej vítr nebo vlny nezanesly
kamsi do rákosí) je velmi účinné zradidlo. Je
to vyzkoušeno a ověřeno v praxi. Ušetří se
spoustu času, patron a potažmo hlavně kormoráni.
Text a foto: František Holát

Pane Nováček.
Trefa do černého. Vzal jste nás přesně na komoru. Je pravdou, že máme za sebou všelijaká torza mysliveckých zařízení, která dosloužila. A to nejenom v lokalitě okolo Vás, ale různě po celé honitbě. Proto jsme se
na červnové schůzi unesli, že jakmile bude obilí okolo lesů posekané, aby se tam nechalo lépe zajet, začneme
s odstraňováním těchto vysloužilých zařízení.
Přírodě a myslivosti zdar
František Holát
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Z cest ...
UKRAJINA DNES

K. L.

Číčenický hlasatel

Stránka 9

Pranostiky
-

Noccvalem.

V
-

Jubilanti
Srpen
Hájková Blanka 70

Vilas František 60

Rédl Pavel 60

Našincová Helena 70

Kolář Karel 87

Vítková Vlasta 83

Září
Šímová Jana 65

Köhler Rudolf

Rozloučili jsme se
Květen
Polívková Ludmila 89 let
Červen
Kouba Václav 55 let
Louženská Růžena 83 let
Září
Čejková Božena 94 let

Holubčík Blažej 67
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SPORT
Všichni, nebo alespoň většina z Vás již určitě zaregistrovala, že číčeničtí fotbalisté už se zase prohánějí po
hřišti s kulatým nesmyslem.
Docela to i klukům jde. Po roční pauze, kdy měl klub nedostatek hráčů, vtrhli kluci na trávník a zatím se
probojovali na 4 místo v tabulce.
Není mezi nimi sice žádný „Beckham“, ale na domácím hřišti jsou „zatím“ neporazitelní. Pouze na hřištích soupeřů mají občas smůlu a vyinkasují více branek než by si přáli.
Jarní sezona již skončila a pro naše ne právě špatně a už se začínají připravovat na podzim a doufají, že
jim zároveň s body v tabulce budou přibývat i další fanoušci, kteří je přijdou na podzim podpořit na místní
hřiště při jejich sportovním snažení.
S pozdravem SPORTU ZDAR

Pečená Ivona
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INZERCE
PRODÁM POZEMEK
o rozloze cca 1800m2 v obci Číčenice,
okres Strakonice. Pozemek je vhodný i
k výstavbě RD.
Cena dohodou. Kontakt 728/ 836 329

Ronex Group, spol. s r.o.
Projektování staveb, realitní, investorská a inženýrská činnost.
Adresa: Náměstí 34, 384 51 Volary
Web: http://www.ronex-group.cz
E-mail: ronexg@seznam.cz

SDRUŽENÍ ELEKTRO
Radek Varyš
Vratislav Tondr
Výstavní čp. 895
Budějovická čp. 1077
389 01 Vodňany
389 01 Vodňany
tel.: 603 862 947
tel.: 603 546 696
tel.: 383 384 197
tel.: 383 382 371

Zeo Trade
s.r.o.
Dovoz a prodej ovoce a zeleniny.
Adresa: Radčice 62, 468 22
Web: http://www.zeotrade.cz ,
Provádíme veškerou činnost v oblasti zemních prací- obnova a zařízení rybníků, úpravy toků, ČOV,
zpevněné plochy, komunikace, malé i fotbalové hřiště, základy pro stavby.
Dále zajišťujeme hloubení rýh, venkovní kanalizace, vodovod. řády, plynofikace.
Adresa: Temelín 3, 373 01, Web: http://www.shbohunice.cz ,
E-mail: info@shbohunice.cz

JSME NA WEBU:
WWW.CICENICE.CZ

E-mail: oucicenice@centrum.cz
tel./fax:383 381 101
Příspěvky a inzerci můžete rovněž zasílat
na:
lachka@centrum.cz

Z ř i z o v a t e l
Obecní úřad Číčenice
čp. 79
387 71 Číčenice

Pod pokličkou
KUŘECÍ NUDLIČKY S NIVOU

4 porce kuřecích prsíček
100 - 150 g nivy
škrobové moučky
trochu vývaru nebo bílého vína
worcester
sůl, bílý pepř
tuk na opečení
Kuřecí maso pokrájíme na nudličky, okořeníme, osolíme a poprášíme škrobovou moučkou. Vložíme na
rozehřátý tuk a za stálého míchání zvolna opékáme. Zakapeme worcesterem a podle potřeby zastříkneme
vývarem nebo vínem. Do měkkého masa přidáme rozdrobenou nebo nastrouhanou nivu, promícháme a
ihned podáváme.
Příloha: brambory, bramborové hranolky, rýže či rýžové nudle a obložíme zeleninou

KUŘECÍ NUDLIČKY NA ČESNEKU

600 g kuřecích prsíček
sůl
15 g solamylu
100 g oleje
200 g pórku
40 g česneku
250 g smetany
Kuřecí prsíčka nakrájíme na nudličky, osolíme a obalíme v solamylu. Maso prudčeji opečeme na horkém
oleji za stálého míchání. Přebytečný olej slijeme, přidáme nakrájený pórek, lisovaný česnek, orestujeme,
zalijeme smetanou, dosolíme a jen velmi krátce povaříme.
Příloha: rýže, brambory, těstoviny, krokety, bramborové placky.

« Z Přírodní lékárny »
Č e s n e k

s e t ý

Použití:
vysoký krevní tlak, arterioskleróza, srdeční potíže, nespavost,
funkční poruchy činnosti žaludku a střev, nadýmání, průjmy,
nachlazení, chřipka, střevní parazité,
Předpisy:
odvar z mléka a česneku – při prsních katarech a vodnatelnosti
(můžeme osladit medem).
mléčný výtažek - 2 rozetřené stroužky česneku na šálek teplého mléka, 2 - 3 x denně
tinktura - paličku česneku rozkrájíme na kousky, zalijeme 1/4 l
vodky, režné či borovičky, 10 dní vyluhovat, pak scedit, 15 kapek
do sklenice minerálky, 3 x denně

