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Prosinec 2008

Číčenický hlasatel
Vá n o c e p ř i c h á z e j í . . .

Moudré je, říct každého dne: kéž si uchovám lásku k životu.
Jan Neruda
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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
protože se blíží závěr tohoto roku, dovolte mi bilancovat jeho průběh z pohledu obce Číčenice. Myslím, že byl dosti úspěšný. Jak jste již byli informováni v posledním čísle
„Číčenického hlasatele“, obdrželi jsme mnoho grantů. Mne nejvíce potěšila oprava mateřské
školky, povedené setkání rodáků (s jedinou chybičkou – neznámá osoba prořízla zapůjčený
stan), rekonstrukce kanalizace v části obce a v neposlední řadě také výsadba stromků, lemující komunikaci spojující osady Újezdec a Strpí. Jak jste si jistě všimli informačních tabulí, je
připravena a v průběhu jara bude otevřena naučná stezka, nesoucí jméno „Víta Fučíka – Kudličky“.
Ještě jednou bych chtěl připomenout, že je možno odebírat obědy v hodnotě 45,- Kč
v mateřské školce. Dovolte mi také poděkovat slečně Lence Vrbové, která iniciativně umyla
nádoby na tříděný odpad, nacházející se u „staré bytovky“. Touto cestou též děkuji za pomoc
při archivaci, kterou nám uložil Okresní archiv ve Strakonicích, paní Marii Hrabové ze Strpí a
Olině Lukášové z Újezdce. Musím Vám oznámit, že začátkem roku 2009 odchází na rodičovskou a mateřskou dovolenou paní Marcela Borovková, která postupně seřadila veškeré písemnosti, se kterými se pracuje na obecním úřadě.
S nadcházejícími vánočními svátky a koncem roku mi dovolte, abych Vám jménem svým i
celého Obecního zastupitelstva popřál příjemné prožití Vánoc v kruhu svých blízkých a přátel. Do nového roku pak pevné zdraví a mnoho štěstí a životních úspěchů.
Naší obci pak přeji minimálně tolik činorodých lidiček jako doposud a mnoho zdaru v jejím
dalším rozvoji.
Za Obecní zastupitelstvo Milan Holeček

Setkání rodáků - 27. 9. 2008

MUDr. Ctirad John, DrSc.
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Setkání rodáků
Historicky první setkání rodáků se uskutečnilo 27.9.2008. Zde bylo uděleno „čestné občanství obce Číčenice“ panu
profesoru MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc., který své dojmy vypsal v dopise, který uveřejňujeme v tomto čísle
„Hlasatele“.

Estls es pýck rseqýck Dídgqlc
Byo msgp třgnxatgq, ney{ pqg taq starssta Mloaq Hsogdgn sbmgxlo x pép trackatlcnép útsdlštl a ney{ pqg tszxao qa
sgtnáqí díšqlcnýck rseánw. Záphr taqa starssty a mgks stsovtracsxqínw sg pl psc oíblo. Jgzeíp es rseqéks nramg ráe. Key{ byoy
qašg ehtl paoé, xýzqapqh sg třl na{eé cgsth qa mlk vspíxaoy a qgstspqhoy zaštldnsxat: „táta s pápsv zasg mgesv mlkqsvt.“
29. září třlxgzo es Dídgqlc qackýogqéks stařína, tsvtqína x ervké tsosxlqh egxátéks egcgqqla, syq Raegn. Esrazlol
msgp a{ s tsogeqáck. Sqae pl ml{ qg{lmící rseácl trsplqsv, {g msgp qgstlko údastqlt sg x ewxhrqh zqápé natol pšg sxaté n vcthqí
mgmlck tapátny. Vzrvšgq sdgnáxáqíp msgp xstsvtlo es třízgpí šnsoy, tap, neg byeogo za péks ehtstxí s tsdgtqsv rselqsv a elxsnýp tsgp Pvclqsv oasnaxý taq říeící Jaq Frlerlck. V třízgpí byoa l trxqí tříea, neg msgp ehoáxao es tísaqny trxé narny. Pstsp
msgp sg xrkol sg syqgp Raengp qa xystaxgqé sbgcqí nrsqlny. Byo ts oíbgzqý tsclt, ntgrý pqg třgtaeo třl olstsxáqí. Mloá pl byoa
třgegxšíp ta, n mgmípv{ sgtlssxáqí xyzxao tatíqna x rscg 1927 taq starssta Krgmsa. Jans patgrláo n trsqlnqvtí es klstsrlg sbcg a
snsoí pv tssoao exh qwšg rwzqýck úřgeqíck ogmstgr. Tatíqgn zadao xysoýckat staré taphtqíny, qakoí{go es nrsqln xseraqsnýck šnol
a es tszgpnsxýck nqlk, ntgré tgkey mgšth byoy vos{gqy v snrgsqíks ssvev xg Vseraqgck.
Ps sckselštl msgp stsvtao es trxéks tatra sg zatamgqýp egckgp. Všgckqs tap byos qsxé, thnqh vtraxgqé. Rgnsqstrvncg bvesxy sg zeařloa. Msc pqg tsthšlos, man Dídgqldtí tgdvmí s šnsov, ntgrá sg zexíká qa qáxsl mans txrz. Stáxá sg stht stánngp ssxhty. S xgolnsv xehdqsstí msgp escgoa tlcksvqcg trsšgo pístqsstí, neg msgp sg qarselo. Tatíqgn tgkey zatsao es rselqqé
nrsqlny xgršg sxéks plosxaqéks básqína, Jssgia Sxatstovna Mackara.
Bvf nesnsolx, ty Ngzmgxgqý,
bvf negnsolx Txwm xhdqýp byt,
je v {ltí tsp tan páos cgqy,
xšan, qgck ts psmg eíth {ít!
V tsnsml, neg msgp xypýšogo ehtlqsné kry, stáoy exh řaey rsztsploýck tgstřg bargxqýck ogkátgn, mans by sdgnáxamícíck
tříckse trtasoídnw z tskáeny s Sqhkvrcg. Já byo x té pístqsstl l tsnřthq. Za paplqnsv, ntgrá ts pép qarszgqí eosvks ckvraxhoa, třlmgo z Vseraq taq Katoaq Dgřsxsný a 10. září 1920 pqg tsnřtlo. V tsnsml, neg sg nřgst nsqao, tatíqgn xytxsřlo lptrsxlzsxaqý
sotář a cgoý trsstsr ewstsmqh vtraxlo.
Oetsogeqí rseácný trsjrap, tan man ks taq starssta sg starsstolxýpl stsovtracsxqlcgpl třltraxlo, byo ploý, snvtgdqh
„se qás a trs qašg.“ Paq starssta qás x zakamsxacíp trsmgxv sgzqáplo s xýzqapqýpl veáosstpl z klstsrlg Dídgqlc a snsoí a skrqvo ústhcky třítspqýck dasw. Mho msgp raesst. Dlqlol sg a dlqí sg Dídgqldtí. A pamí tszsrvkseqh sphoé toáqy l sqy es bvesvcqssti.
Mé rselšth pqg tstsp tsctlos vehogqíp dgstqéks sbdaqstxí. Uehoaos pl xgonsv raesst, tansxsv tlcksv, kovbscg trs{ltsv. Jan šgo qa Karosxh vqlxgrzlth a mgmí oénařsné ianvoth {lxst, třgxzao msgp x starssoaxqép Karsolqv qhnsoln eltospw. Byo tan oceqhq pwm tříqss dgsné plnrsblsosjll, lpvqsosjll a cgoé pgelcíqh. Uehogqí dgstqéks sbdaqstxí tscluvml mlqan, sssbqhml, lqtlpqh. Je to
ssxhedgqí, {g pwm plosxaqý nram a pé rselšth sl vxhespvmí, {g n qlp tatříp a msgp mgmlck. A {g ckoatgc, mgpv{ tgrsvtny zadaoy
rwstl x dídgqlcné šnsog, mg qa sxé mlksdgsné nsřgqy tyšqý.
Nae istbaosxýp křlšthp, neg sg sraz rseánw nsqao, sxítlos zářlmsxé sovqcg, tsezlpqí, aog mgšth křáos. Hráoa natgoa
„egcksxý srckgstr Tgpgoíq“ tse tantsxnsv taqa Ksšqářg a třltraxgqý tarngt zxao n taqcl rseány l eqgšqí poáeg{. I tsogeqí
pgqv byos zamlšthqs ilrpsv z Tgpgoíqsné ksstsey.
Přgpýšogo msgp, man za xgonsv tsctv tsehnsxat. Udlqlo msgp tan xhtapl z rszsákoé „gtstgmg“ Jssgia Hsogdna, z kroniky
Našl. Ngbyos ts qáksesv. Kg nqlzg sg x{ey zqsxv xracíxaoa pá paplqna a dasts s qí s dtgqářl dídgqlcné snrspqé nqlksxqy bgsedovala.
„Našg nramlqa mlksdgsná qgqí nrasaxlcg trs volcl, trs trk, trs saoóq, trs stsogdqsst, trs eax. Ngssorvmg, rázgp qgvckxacvmg. Jg ts eíxdlqa trsstá, esbréks twxsev, stsřáeaqýck praxw a ssoleqíck zásae. Kes ml tstrxé statřlo, qgvtaeá xg xytr{gqí, qgtaeá třge qí qa nsogqa. Ngxy{aevmg sbelxv, qýbr{ tsrszvphqí.“ A ogtltí l eqgšqí rseácl tsrszvphqí qašol a stáog zqsxv a
zqsxv qackázgmí. Mlovmí Hsogdnsxv a sxsv „nramlqv mlksdgsnsv, xá{qsv, tlcksv a záevpdlxsv, mgmí{ nrása qgqí snázaoá, xyzýxaxá a
qátaeqá.“
Váš Ctlrae Jskq
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Zprávy z radnice 2
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Číčenice, konaného dne 3.9.2008, 8.10.2008 a
10.12.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
- písemně předložit vyúčtování za každé čtvrtletí a roční vyúčtování financování MŠ
z prostředků obce (jedná se o příspěvek na provoz MŠ)
- rozpočtovou změnu č.2/2008
- odprodej ppč. 149/4; 149/5; 149/6; 149/7; 149/8; 149/9; 150/4; 150/5; 150/6; 152/4; 152/3;
152/2; 152/1 v katastrálním území Číčenice
- vyhotovení nového povodňového plánu pro obec Číčenice
- příspěvek na program GIS pro rok 2008 (v rámci Blanicko-otavského regionu)
- předání inventáře a budovy kabiny do majetku obce (jedná se o sportovní kabiny, které se
staly majetkem obce)
- odprodej 6 bytů stávajícím nájemníků v čp.45
- udělit „čestné občanství“ panu prof. MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc.
- územní plán obce Číčenice včetně místních částí Újezdec a Strpí
- odprodej ppč. 653 v kat. území Číčenice
- uzavřít smlouvy na věcná břemena s firmou E-ON (Číčenice – umístění nového kabelového
vedení NN; Újezdec – p.Šimek, kabelová smyčka NN; Strpí – pí. Krejčíčková, přeložka NN)
- pronájem pozemků pč. 9; 131/2 a prodej ppč. 175/2
- poplatek za jeden svozový den ve výši 3 300,- Kč bez DPH a ukládání na skládce firmy
pold ve Vodňanech ve výši 1 200,- Kč/tunu bez DPH

Rum-

- poplatek za popelnice zachován ve výši 450,- Kč/osobu a poplatek za psa ve výši 150,- Kč
- navýšení příspěvku o 85 000,- Kč na provoz školky v Číčenicích
- založení Fondu kulturních a sociálních potřeb
- Mandátní smlouvu pro zastupování při výběrových jednáních na realizaci stavby „Retenční
nádrže Želivka“ a „Čističky odpadních vod s dobudováním kanalizace“
- stavbu „Fotovoltaické elektrárny“
- připravit nové nájemní smlouvy na pozemky od 1.4.2009
- návrh rozpočtu na rok 2009: /příjmy/ … 5 903 477,- Kč
/výdaje/ … 5 681 900,- Kč

Obec Číčenice zve všechny spoluobčany na
„Zpívání koled“, které se uskuteční dne 24.12.2008
od 14,00 hodin u obecního úřadu.
Tentokráte zahraje skupina pěti hudebníků.
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Spolkový život v obci 1
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Spolkový život v obci 2

Shlédnutí nového českého filmu ,,Bátthory“ a návštěva ,,Travesti show“ se stalo
pro 70 občanů Číčenicka nevšedním kulturním zážitkem koncem září letošního
roku. Vstupenky zajistil Číčenický klub ,o.s. a finančně zabezpečil ČEZ - JE Temelín.
Dne 5. 12. 2008 jsme přivítali nejmladší občánky naší obce. V zasedací místnosti
na OÚ Číčenice se sešli rodiče s děťátky a jejich nejbližšími . Na začátku této slavnostní chvíle vystoupily děti z místní MŠ, které pod vedením svých učitelek přišly
potěšit velké i malé. Dětem byly předány drobné upomínkové předměty a peněžní
dar k založení spoření.
Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, pohody, radosti a šťastné vykročení do
života.

Marie Hrabová

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizování akce „Setkání rodáků“. Toto setkání by se nemohlo uskutečnit, kdyby nebylo těch, kteří mi pomáhali
získávat adresy a svým dobrým skutkem umožnili setkání lidí, kteří se neviděli i
několik desítek let.
Marie Hrabová

S t r á n k a

7

Č í č e n i ck ý

hl a s a t el

Z historie (4)
Lidové vánoce našich předků.
Vánoce, vánoce, skoro-li budete ?
Jedněm ku radosti,
druhým ku žalosti
svým časem přijdete
Za doby našich předků byl čas předvánoční, vánoční a novoroční bohatý na lidové zvyky, z nichž se nám do dnešní doby
uchovala jen malá část. O to více jsou moderní záležitostí
jen záležitostí konsumu a bohatstvím vánoční nadílky.
Své zvláštní kouzlo měl Advent se svátky sv. Barbory, Mikuláše, Lucie, zakončený zvyky štědrovečerními. Po nich již
následovala koleda na sv. Štěpána, Novoroční zvyky a čas
vánoční končil Tříkrálovou pochůzkou po vesnici.
Na sv. Barboru dívky sází do květináče, zemí naplněného, tři
větévky. Jedna zasadí větévku višňovou, druhá trnkovou a
třetí hruškovou. Než je však vsadí, napíše každá na lístek to,
co si přeje, aby se jí splnilo.Lístky pak přilepí na větvičky a
květináč dají sklepa, kde je každý den zalévají. Které dívce
větévka do Štědrého dne zazelená,té se jistě splní její napsané přání.
Starým lidovým zvykem, na některých místech v jižních
dodnes dodržovaným nebo i obnoveným, je pochůzka po
vesnici na sv. Lucie. Týden po sv. Mikuláši v podvečer pobíhaly po vesnici Lucky. Byly to ženy s rozcuchanými vlasy,
v roztrhaných šatech a děravé obuvi na rozbitých dřevácích,
s metlou nebo koštětem a s košíkem na brambory v jedné
ruce s košíkem na brambory a přeslicí v druhé. Takto vystrojené ženy vyrážely divoké skřeky a šlehaly metlami každého
koho potkaly. Zacházely také do domů, kde byly malé děti,
které Lucky zpovídaly, zda jsou hodné, zda se modlí a dobře
učí ve škole. Při tom je strašily, že jsou přes schovány na
půdě za komínem, a budou-li děti zlobit, tak se pro ně přijdou. V jiné variantě chodily Lucky v dlouhých a bílých šatech, zpívaly teskné písně a nakukovaly přes okno do stavení. Když zjistily, že je tam porušen adventní zákaz předení
nebo draní psaní, tak vběhly do místností a předivo nebo
peří rozházely.
Ráno se na Štědrý den připravila směska všeho obilí, na
dvoře se udělal ze řetězu kruh a do něho se ta směska nasypala slepicím, aby v následujícím roce hodně nesly. Večer
potom dal hospodář hospodyni štědrovku ( vánočku )
s přáním, aby v domě bylo v příštím roce všeho hojnost a
zvláště aby se dařilo úrodě. Hospodyně nesměla při večeři
vstávat od stolu, protože by nenesly slepice. Po večeři nesla
děvečka kravám, čeledín volům a koním zbytky od večeře a
říkali : ,,Hospodář posílá vám Štědrého večera, abyste po
celý rok krávy hodně dojily, voli a koně dobře tahali.“ Do
studně hospodyně hodila kousky buchty, chleba, jablka ořechové jádro. Při tom řekla ,,Hastrmane, hospodář ti posílá
Štědrého večera, abys dával, jak jest rok dlouhý, dobrou
vodu“.
Na Štědrý večer chodil po vsi obecní slouha s trúbou a nůší
na zádech a troubil. Před každým stavením potom přál : ,,Dej
vám Pán Bůh šťastný a dobrý večer. Vinšuju vám šťastné a
veselé svátky, abyste je ve zdraví přečkali, jak jste se jich
dočkali, s menšími hříchy a větší radostí se do nebe dostali,
tam, kde, kde se všichni svatí radují a já s vámi !“

Potom zase zatroubil a hospodyně mu dal vánočku, různé
pečivo, jablka a ořechy. Slouha jí za to poděkoval :
,,Požehnej Vám Pán Bůh, aby vám nikdy neubylo ! S pánem
Bohem!.
V minulých dobách se lišilo jídlo i od dnešní štědrovečerní
hostiny. Ryby se jedly dost málo, a to jen v rybničních krajích
a jen v bohatších rodinách.Podle pověro mělo být podáno
devatero jídel vařených z domácí úrody. V Pošumaví se
např. jedl hrách upravený po staročesku – na sladko, byl
maštěný a posypaný cukrem a perníkem. Nechyběl ani černý
Kuba z krupek a hub. Pekly se vdolky a jedly se i jako příloha k rybě, nebo k omáčkám. Oblíbená sladká omáčka se
připravovala z hrušek, švestek, mandlí a hrozinek. Na Strakonicku se vařila na polévka z rybích jiter a se zeleninou.
Stejně tak zde oblíbená ryba tzv. na černo, která se připravovala v omladince pivní a v syrobu, který si hospodyně připravila z tuřínu. Pekly se vánočky ( štědrovnice )a každý člen
rodiny a čeládky dostal jednu.. Oblíbené byly i štědrovečerní
calty. Byly to placky ze syrových brambor a ječné mouky,
pečené na plotně jako lívance. Do hnědé upečené se omastily. Calty se většinou pekly v chudých rodinách a často bývaly jediným štědrovečerním jídlem.
Na svátek sv. Štěpána děti chodily po koledě a zpívali nejenom tu nejznámější koledu : ,,Koleda, koleda, Štěpáne...“,
ale i třeba posměšnou koledu : ,,Koleda, koleda, dědku, vem
na bábu štětku ! Vytřepej jí záda, ona bude ráda.“ Nebo :
,,Koleda, koleda o svátcích, táta mámu vyplácí. Dobře,
dobře, dobře tak, proč nechtěla poslouchat !“
Na Nový rok si lidé od rána chodili přát všechno nejlepší do
nového roku a u sousedů dostávali pohoštění.
,,Šťastný nový rok vinšujeme vám, aby dobrého přines jenom vám, do každého domu, požehnání k tomu. Hospodáři
vstávej, chválu Bohu vzdávej, tuto hodinu roku nového, by
od všeho zlého skutku pozemského chránil celý dům, žehnal
i zvířatům. Otče náš, jenž v nebi přežíváš,zvířátkům pokrm
dáváš a vše jiné požehnáváš, dej, ať se tak stane, jak zpíváme.“
I tak já přeji všem lidem dobré vůle. Najděme všichni
společnou cestu k pochopení a toleranci toho druhého a
nehledejme špatnosti v jiném názoru, skutku či způsobu
života.
Jiří Louženský.
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Povídka

Ván oce
Klukovi bylo 2,5 roku. Chodil do jeslí a vše v rodině šlo tak normálně, jako když tatínek není celý týden doma. Běžné zlobení, starosti
kolem domácnosti. Maminka střádala klukovo rošťárny až přijedu v
pátek. Vše jsem musel vyslechnout, pak napomínat, nebo chválit. Kdo
býval přes týden mimo rodinu, ví jak to chodí.
Přišly Vánoce. Manželka koupila novou hračku pro kluka. Podlehla reklamě. Bylo to velké nafukovací zvířátko, na které si může dítě sednout a hopsat s
ním. Mělo krásou pomerančovou barvu. Jako rodičům se nám moc líbilo a navíc jsme
předpokládali, že si náš mladý muž posílí nožičky. Netušili jsme, že syn bude jiného názoru. Jak to chodí, napomínal se, aby nezlobil, hezky papkal, aby mu Ježíšek naděli hezké
dárky pod stromeček.
Přišel štědrý večer. Maminka s klukem šla na procházku a tatínek nastrojil stromeček, uložil dárky, rozsvítil svíčičky. Jako otci se mi to moc líbilo. Po procházce rodina
zasedla k slavnostnímu stolu. Kluk pořád naslouchal, kdy ten Ježíšek zazvoní, aby si
mohl jít prohlédnout dárky, ani pořádně nevečeřel z nedočkavosti. Ozval se zvoneček, vylít od stolu jako když ho vystřelí. Otevřel dveře do pokoje se stromečkem, vykulil oči, zarazil se na prahu a zděšeně začal volat. Je tam Ježíšek, jet tam Ježíšek, já se bojím. Asi se
mu vybavila scéna s Mikulášem a čertem. Marné bylo domlouvání, ne a ne ho dostat do
pokoje. Nezbylo, než rozsvítit všechna světla v pokoji v pokoji. Přes veškeré mé snažení se
křečovitě držel maminky. Nepomohlo vysvětlování, že je to hračka. Nevěda jak ho uklidnit
a přesvědčit, kopal jsem do nafukovací hračky a zval ho, ať to zkusí také. Nepovolil. Jeho
strach se blížil hysterii. Viděl jsem, že hračku nepřijme. Vytáhl jsme špunt, vyfoukl zvíře,
otevřel dveře na chodbu a vyhodil hračku ze schodů dolů. Po mnohém vysvětlování, že se
Ježíšek již nevrátí, se kluk uklidnil. Za hodinu jsem měl pocit, že o incidentu neví, a vše je
zapomenuto. Ale ouvej, hluboce jsme se spletl.
Za tři týdny po vánocích, když jsem přijel na víkend domů, mě čekala žena celá
vyvedená z míry. Tvrdila, že kluka nemůže vodit do jeslí, pro ostudu kterou ztropil. Říkám si, proboha, co může takové škvrně udělat za ostudu. Mýlil jsem se - může a velkou.
Čtrnáct dní po vánocích navštívila ženu kamarádka a začala jí domlouvat. Složitě a oklikami přišla k podstatě. Doporučila ženě, aby si domů nevodila cizího chlapa, když se mám
vrátit z práce. Na nechápavé dotazy a pohledy přišlo vysvětlení. Kluk v jeslích na potkání
každému vykládá, jak tatínek přišel domů a v pokoji byl Ježíšek, do kterého kopal, bouchal pěstí a pak ho vyhodil ze schodů dolů.
Těžko jsme mohli všem učitelkám a rodičům dětí, které navštěvovaly se synem jesle vysvětlovat, že šlo o nafukovací hračku pod vánoční stromeček.
I to je jeden ze způsobů, jak přijít k pověsti, kterou vám jedni závidí a druzí přejí,
protože to nevinné dítě by si nevymyslelo takové věci, kdyby je doma nevidělo.
Dušan Drefko
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Kynolog radí ... (3)
Vánoce, Silvestr a domácí mazlíčci
Blíží se Vánoce, svátky klidu, míru, pohody, ale je to především obdarování svých blízkých.
Dárky mohou být samozřejmě různé, kdy specifickou skupinu tvoří malá zvířata, obstaraná původně
jako domácí mazlíčci a zvířecí kamarádi. Sem lze zahrnou t štěňata, koťata, malé papoušky, kanáry, zebřičky,
ale i hlodavce – morčata, laboratorní potkany, křečky, zakrslé králíky. Častým dárkem mohou být i želvičky,
ale i akvarijní rybky.
V současném, hektickém a přetechnizovaném světě je celkem pochopitelné, že chceme mít doma
nějakého živého tvora.
Je nutno si ale uvědomit, že každé zvíře, které u nás našlo nový domov, vyžaduje každodenní péči a
kontakt, což se týká především psů, koček, hlodavců, ale i ptáků, zejména, máme-li doma jednoho – andulku, korelu, kanára atd.
Než se proto rozhodneme opatřit si nějaké malé zvířátko ke společnému soužití, je nutno důkladně
zvážit, máme-li veškeré podmínky, včetně potřebného času z naší strany. Nebývá potom nic horšího, když
dítě přestane malý živočich zajímat, protože není na hraní?! …
Je velmi smutný pohled na plné útulky psů a koček. To se týká i nadcházejícího období, kdy bujaré
oslavy Silvestra, provázené petardovými kanonádami bývají příčinou útěku psů a koček od svých majitelů.
Petardové radovánky se většinou protahují až do konce měsíce ledna.
Následující řádky se budou týkat především psů a koček. Psi mají značně citlivý sluch, kdy své udělají
i záblesky zmiňované pyrotechniky. Což může mít u mnohých vliv na jejich dosud bezproblémové chování.
Takto vystresovaná zvířata (psi, kočky) mají potom nějakou dobu značně narušen orientační reflex.
Co dělat, abychom těmto nechtěným koncům předešli? Snažme se především předejít přímému styku našeho psa (kočky) s nějakou zmiňovanou pyrotechnikou. Je proto dobré vzít zvíře domů – např. psy
z kotce či dvora vzít do domu, kočku zavřít. V této souvislosti chci připomenout dobrou zkušenost
s umístěním psa v takové době do přepravky. I když máme psa (kočku) během silvestrovského řádění pryč
od zdroje, měli bychom mít zvíře vždy pod dohledem.
V případě, že musíme psy vyvenčit, je lepší jej mít vždy na vodítku a dávat pozor, abychom se nestali
cílem vrhače. Jsou totiž i takoví „borci“, kteří hodí psovi petardu pod nohy …
Osvědčenou formou je i podávání tlumících preparátů psům a kočkám, kdy se jedná o dražé, poslední dobou i pasty a gely. Osobně mám dobrou zkušenost s použitím přípravku SEDALIN gel. Bližší informace
ke zmiňovaným preparátům vám rád podá každý veterinární lékař.
Na závěr svého příspěvku si dovoluji popřát čtenářům šťastné a veselé Vánoce, šťastný nový rok,
vašim zvířecím miláčkům pohodu a mnoho šťastných chvil.
Miroslav Ryneš st.
autor je kynolog a veterinární technik
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Od našich myslivců

Srnec s vlečkou
Koncem září 2006 byl v MS „Strážka“
Číčenice okres Strakonice obeznán srnec, který
měl na obou parůžcích pevně namotán
chuchvalec umělohmotné tkaniny na strojní
balení píce. Dříve spatřen nebyl, ale až po posečení kukuřičného lánu, když ztratil kryt.
V kukuřici se neměl prakticky za co zachytit,
ale nyní bylo jen otázkou času, kdy se
v přilehlých lesích za cosi zachytí a pravděpodobně uhyne. Fyzicky netrpěl, ale stres jej určitě provázel. Byl neklidný, stále pohazoval
hlavou ve snaze se „vlečky“ zbavit. Dopředu
viděl špatně. Pastvil se jen v krátkých intervalech, ucházeje do strany a couval. Tím tahal
vlečku před sebou, nenašlapoval na ni a nevadila mu tolik při braní paše.
Po delším několikerém pozorování se
nechalo říci, že se s tím již naučil žít. Při vyplašení a útěku často našlápl na síťovinu a přemetem přes hlavu skončil v pádu. Od toho
nejspíše pocházely podlitiny na hrudní části a
levém boku. Při prvním obeznání měl srnec do
vlečky zamotán ještě levý přední běh. Později

asi po týdnu se mu jej podařilo vyprostit. Bylo
rozhodnuto o jeho odlovení.
Srnce ulovil náš stálý lovecký host pan
Miroslav Jakoubek přesnou ranou na krk na
vzdálenost 120 kroků. Srnec se v ráně vysoko
vzepjal na zadních bězích a složil se bokem na
osudnou vlečku.
Až nyní bylo možné zjistit, že se jedná
o nižšího nepravidelného šesteráka téměř bez
perlení. Věk byl odhadnut na tři roky. Byl ještě
v poměrně dobré kondici, neboť po vyvržení a
bez hlavy vážil rovných 15 kg. Při stahování
bylo dále zjištěno, že nemá na sobě ani gram
bělu a není připraven na zimu. Vlečka byla
dlouhá 115 cm.
Třeba by se srnec nikde za nic nezachytil a byl by přežil. Třeba by se vlečky zbavil,
až by shodil oba parůžky. Třeba. Hlavně je ale
třeba, aby se člověk choval k přírodě více ohleduplně. Tady krátký příběh o „Srnci s vlečkou“
končí.

Text: František Holát
Foto: Pavel Hrdina
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Pranostiky

- ponesou
Pak-

-

-

Jubilanti
Říjen
Kašparová Marie

86

Listopad
Diblíková Jindra

60

Daněk Jan

65

Profantová Marie

96

Tomková Božena

83

Prosinec
Strnadová Bohumila 83
Houdek Václav

65

Narodili se
Bašárová Tereza

Fodorová Michaela
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Obecní úřad Číčenice
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387 71 Číčenice
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MK ČR E 18370

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

Pod pokličkou
VÁNOČNÍ HUSA
1 husa, sůl, pepř, majoránka, 2 – 3 jalovčinky, 4 – 8 malých jablek,
Připravenou husu vně i uvnitř osolíme a okořeníme pepřem, majoránkou a rozdrcenými jalovčinkami.
Pak vezmeme malá jablka, vypíchneme jim jádřince a jablky naplníme husu. Otvor zašijeme, husu svážeme a položíme prsy dolů do pekáče. Podlijeme 2 – 3 lžícemi horké vody a pečeme při 200°C dvě až tři
hodiny. Po dvou třetinách pečení obrátíme husu. Během pečení sbíráme pěnu a vypečenou šťávou husu
přeléváme. Hotovou husu rozdělíme, položíme na předehřátý podnos
a obložíme jablky. Z vypečené šťávy sebereme tuk, přidáme trochu
vody, povaříme. Podáváme zvlášť.

KAPAR NA BUDVARU

750 g očištěného kapra, sůl, pepř, mletá paprika sladká i pálivá, drcený
kmín, 2 stroužky česneku, 80 g oleje, 3 dl piva Budvar
Kapra naporcujeme, trochu více osolíme a opepříme, poprášíme sladkou i pálivou paprikou, drceným kmínem, vnitřní stranu potřeme drceným česnekem. Smažíme asi 3 minuty na horkém oleji, pak zalijeme
pivem a asi 5 minut za občasného obracení povaříme.
Příloha: vařené nebo opékané brambory, chléb.

« Z Přírodní lékárny »
M á t a

p e p r n á

Použití:
Vnitřně - nechutenství, křeče trávicího traktu, choroby žaludku nervového původu, střevní
koliky, zvracení, průjem, žlučníkové potíže, žlučové kaménky, bolesti hlavy.
Zevně - rýma, zánět dásní, zánět hrtanu, bolesti zubů, kožní vyrážky, revmatismus, nervová
onemocnění (koupele)
Předpisy:
nálev - 2 lžičky drogy na 1 šálek vroucí vody. 3 x denně.
odvar v mléce - tiší břišní bolesti
nálev (zevně) - 1 lžíce drogy na 1 šálek vody. Slouží jako kloktadlo nebo obklady na otoky,
otlačeniny, revmatismus.
koupel (při revmatismu, na posílení nervů, při svalových křečích) - 200 g drogy povaříme se
3 l vody, necháme vyluhovat a pak přidáme do lázně.
čerstvá, mírně rozemnutá rostlina se přikládá na revmatismem postižená místa.
likér - hrst drogy přelijeme 750 ccm lihu, necháme stát za občasného promíchání 14 dní. Scedit,
Smícháme s 500 g medu převařeného v 500 ccm vody.

