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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE

● schválen „Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy v Číčenicích“
● odsouhlaseno podání žádosti do Programu rozvoje venkova
(SZIFu) s těmito projekty: rekonstrukce OÚ, hasičské zbrojnice, klubovny, sportovních kabin a víceúčelového hřiště
● proběhlo výběrové řízení na „Rekonstrukci božích muk
v Číčenicích a Újezdci“ (obec vyzvala k podání nabídky tyto
firmy – LADO v. o. s. pana Pártla Pavla, pana Polívku Ladislava a DISCOSPOL pana Alexiho Petra; cenová nabídka od
pana Alexiho činila 63 308 Kč a od pana Polívky 112 371 Kč
– nabídku nepodal pan Pártl)
● dále byla schválena – platba na program MiSys, rozpočet
DSO Blanicko-otavského regionu, jednací řád zastupitelstva
obce Číčenice, rozpočtová změna č. 3/2009
● doporučuje a schvaluje uzavřít věcné břemeno – kabelovou
smyčku NN v lokalitě u Mlýnského rybníka
● bere na vědomí příjem daru ve výši 180 000 Kč od firmy
ČEZ na regulaci kotelny v MŠ Číčenice
● byli jmenování členové kontrolního výboru – pan Zíka
Hynek, jako předseda a členové paní Regálová Renata a pan
Veselý Daniel; inventarizační komise bude pracovat v tomto složení – předseda paní Hrabová Marie a členové paní
Lukášová Olga a paní Mrkáčková Ilona; finanční výbor má
zvoleného předsedu pana Trocha Ladislava a členy jsou pan
ing. Trs Josef a paní Diblíková Jindřiška
● do zadávacího řízení „Úprava kotelny MŠ Číčenice“ se
přihlásily 3 firmy, nejnižší cenu nabídla firma OMNICON
s. r. o. (s touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo)
● schváleno uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od
23. prosince 2009 do 3. 1. 2010, dále pak předložena a schválena rozpočtová změna č. 4/2009
● předložen zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok
2009, dále byl projednán návrh rozpočtu na rok 2010
● dnem 10. prosince 2009 nabývá účinosti „Nařízení o provádění zimní údržby chodníků a místních komunikací“
● připravuje se vyhláška „Požární řád obce Číčenice“
● nebylo vyhověno panu Bezděkovskému s postavením protipovodňového valu na obecních pozemcích a též nebyl
odsouhlasen prodej pozemku ve vlastnictví obce (ppč. 374/2
v katastrálním území Číčenice)

Obec Číčenice zve
všechny spoluobčany na „Zpívání koled“,
které se uskuteční
ve středu 23. prosince 2009 od 17 hodin
u Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete mít v ruce číslo tohoto „Hlasatele“, bude se již blížit závěr roku. Z tohoto důvodu bych
v několika větách provedl zhodnocení. V tomto roce
obec získala finanční podporu na opravu pomníků padlých a sakrálních staveb. Současně proběhla rekonstrukce kaple „Nejsvětější Trojice“ ve Strpí za finanční
podpory firmy ČEZ. Nový vzhled získala „Boží muka“
pod Dřemlinským rybníkem a při vjezdu do obce Újezdec. Na kapli v Újezdci byla objevena trhlina v klenbě,
z tohoto důvodu budeme pokračovat na její opravě ještě v průběhu roku 2010. Zde jsme čerpali část peněz
od Jihočeského kraje, na přístí rok žádáme v Programu
obnovy venkova. V průběhu měsíce října došlo k vyúčtování se Státním zemědělským intervenčním fondem
„Rekonstrukce komunikace lesní cesty“ v lokalitě „Na
vrchu“ mezi Újezdcem a Strpím. Do konce tohoto roku
bude předána stavba „Retenční nádrže – Želivka“, jejíž
financování proběhne z Operačního programu životního
prostředí. V měsíci prosinci byla dokončena také regulace kotelny Mateřské školy v Číčenicích, kterou financovala opět firma ČEZ.
S blížícím se koncem adventu a nadcházejícími vánočními svátky bych Vám jménem svým i celého Obecního zastupitelstva popřál příjemné prožití Vánoc v kruhu
svých blízkých a přátel. Těm nejmenším spoustu dárků
a všem pak pevné zdraví a mnoho štěstí a životních
úspěchů.
Za Obecní zastupitelstvo Milan Holeček

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
● Od 1. prosince je na obecním úřadu již v plném provozu pracoviště Czech POINT. Kromě již dříve popsaných
možností výpisu lze přes Czech POINT též provádět
operace v souvislosti s datovými schránkami – podat
žádost o zřízení DS, oznámení o zneplatnění přístupových údajů a dále převádět dokumenty z listinné do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze).
● Z důvodu množících se případů volně pobíhajících psů
na veřejných prostranstvích upozorňuje obec všechny
majitele psů na Obecně závaznou vyhlášku obce Číčenice č. 5/2007 článek 3:
Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
a vymezení ploch pro volné pobíhání psů
1. Chovatel psa je povinen zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes v doprovodu fyzické osoby způsobilé psa ovládat (dále jen „průvodce psa“).
2. Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést
psa na vodítku, tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na plochy
určené k volnému pobíhání psů uvedené v odst. 4.
3. Je-li to nutné, s ohledem na povahu psa, jeho poslušnost, či situaci na veřejném prostranství, je průvodce
psa povinen zabezpečit psa tak, aby neohrožoval zdraví osob nebo nepoškodil majetek (např. nasazením
náhubku na mordu psa).
4. Pro volné pobíhání psů je určena plocha – v kat. území
Číčenice (ppč. 4411 pro obec Číčenice, ppč. 634 pro
místní část Strpí, ppč. 4211 pro místní část Újezdec,
ppč. 1007 pro místní část Číčenice – Cihelna).
Tímto nesmí být dotčena ustanovení dalších zákonných
norem – např. zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném
znění (vyhláška je uložena na OÚ k nahlédnutí).
Při nedodržování výše uvedených pravidel se bude obec
řídit článkem 6 výše uvedené vyhlášky a postoupí jednotlivé delikty přestupkové komisi, kde lze udělit pokutu až do
výše 30 000 Kč.
NOVÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ
Zajisté nezůstala bez povšimnutí občanů nová výzdoba
vánočního stromu u obecního úřadu. Z důvodu vysoké
poruchovosti a vysokých provozních nákladů původního
osvětlení se v letošním roce vedení obce rozhodlo pro
nákup nového vánočního osvětlení. Tímto děkujeme firmě
Sluneční elektrárna Číčenice, která darovala obci finanční
obnos na pořízení osvětlení ve Strpí.
Milan Holeček, starosta obce
KNIHOVNA
Číčenická knihovna fungovala po celý rok s výjimkou
dovolené v srpnu. Do poloviny listopadu 2009 ji navštívilo
celkem 240 čtenářů a 150 návštěvníků internetu. Čtenáři
si vypůjčili 790 knih, z toho 100 dětských. Knížky, mimo
našich vlastních, nám zapůjčuje strakonická knihovna, se
kterou úspěšně spolupracujeme. Od začátku roku nám
zapůjčila 392 knih, a koncem listopadu ještě další knížky.
Máme vydáno celkem 41 čtenářských průkazů, z toho 1/3
dětských. Zvu vás srdečně k návštěvě naší knihovny, která
je umístěna v MŠ, každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16 do
18 hodin.
Vaše knihovnice, Hájková Blanka
Číčenický HLASATEL

Číčenické děti navštívil Mikuláš, čerti a anděl. Více si přečtěte na 7. stránce.
Foto A. Scherlingová

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿
Paní Marie Profantová,
která je nejstarší
občankou naší obce
Číčenice, oslavila letos
své 97 narozeniny.
Foto M. Hrabová

ŘÍJEN
Vilasová Anna ............... 60 let
Kašparová Marie ........... 87 let
LISTOPAD
Jelínek Václav ................ 70 let
Profantová Marie ........... 97 let
PROSINEC
Strnadová Bohumila .... 84 let
Tomková Božena ......... 84 let
Rigo Jozsef .................. 65 let
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hlavně hodně zdraví.
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Se sousedy k vzdělávání
Naše obec se přihlásila do projektu, který se nazývá: Se sousedy k vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání a je zaměřen na vzdělávání a podporu při hledání zaměstnání obyvatel venkovských oblastí okresů Český Krumlov, Prachatice, Strakonice a Tábor.
Cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodů znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé vesnické oblasti se zhoršenou dopravní obslužností. Projekt se
snaží zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikaci lidem z venkova. Přispět k vytváření pracovních příležitostí
a podporovat pracovní místa vyčleněná na trhu práce pro účastníky projektu.
Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP. Tento projekt
bude realizován ve venkovském prostředí přímo v zapojených obcích, kdy možnost vzdělávat se přijde za
obyvateli těchto obcí „k nim domů“. V našem případě na OÚ Číčenice. Projekt chce využít lidem známého
prostředí pro posílení pocitů sebevědomí. Projekt tak může probudit zájem obyvatel z těchto venkovských
oblastí usilovat o dobrou práci a nerezignovat na celoživotní sebevzdělávání. V průběhu realizace bude
do projektu zapojeno min. 150 účastníků. Důraz bude kladen na program kompetencí pro trh práce
a měkkých dovedností a na IT vzdělávání.
Komplexní řešení zahrnuje:
Poradenský program: poskytování poradenství v průběhu celé realizace projektu, včetně kariérního
poradenství.
Program měkkých dovedností: na základě potřeb klientů bude navržen „balíček 3 – 5 kurzů“ se
zaměřením na podporu měkkých dovedností (např. osobnostní rozvoj, obecné dovednosti pro trh práce
a orientace v kariéře, komunikace, sebeprezentace, motivace, zvládání stresu).
Program IT: minimálně dvě úrovně akreditovaných kurzů obsluhy PC.
Program rekvalifikací: základy podnikání, cestovní ruch (včetně jazyků), pečovatelské práce, ošetřovatelské práce, osobní asistent, dřevorubecké práce, svářeč kovů, obsluha stavebních strojů, informační
technologie, účetní a daňová evidence, další kurzy budou zařazeny dle vývoje situace na trhu práce.
Bohužel, není možné v rámci projektu realizovat jazykové kurzy bez přímé souvislosti s rekvalifikací
Doprovodný program: škála příspěvků, jejichž smyslem je přispět k odstraňování překážek, které by
bránily cílové skupině v účasti na aktivitách projektu a přístupu v zapojení na trhu práce – cestovní
náklady, péče o závislé osoby, podpora vzniku pracovních míst (OSVČ, vyhrazená místa a veřejně prospěšné práce), účelový příspěvek na zahájení podnikání, příspěvky na průkazy odbornosti, příspěvky na
zdravotní prohlídky a zdravotní průkazy, příspěvky na poplatky za výpisy související s vydáním různých
potvrzení, ověření, registrací atd.
První tři programy budou realizovány bez výjimky přímo v zapojených obcích. U rekvalifikací pak bude
záležet na podmínkách, za jakých by ještě mohla být rekvalifikace „dovezena“ do libovolného místa konání. V případě, že by byla ohrožena kvalita kurzu, nebo by to z technického hlediska nebylo možné vůbec,
budou lidem hrazeny prostředky vynaložené na dopravu do rekvalifikačního kurzu, případně na praxi.
Doba a délka konání těchto kurzů (odpolední a večerní hodiny, popř. soboty) je individuální dle výběru
kurzu. Skladbu aktivit bude sestavovat odborný poradce dle individuálních potřeb účastníků.
Podrobnější informace o tomto i dalších projektech si můžete najít na internetových stránkách
www. esfcr. cz
Účast v tomto projektu je dobrovolná. Kdo bude mít zájem zúčastnit se tohoto projektu prosím přihlaste se
na OÚ Číčenice buď osobně, nebo telefonicky tel: 383 381 101 v úředních hodinách OÚ do 15. 1. 2010.

SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA
Tak, na Strpí je před dokončením sluneční
elektrárna. Většina panelů je namontována, nainstalují se měniče, jističe, transformátor a měřicí
zařízení. To proto, aby se vědělo, kolik energie
se dodá do elektrické sítě. Všechno to bratru vyjde na 160 mil. Kč. Neodpustím si napsat o tom
pár řádků.
Takže trochu teorie... Základem jsou solární (sluneční) moduly, které jsou sdruženy do
solárních panelů. Podstatnou složkou těchto panelů je chemický
prvek křemík (silicium), který je nanesen na podklad. Vše to je
zakryto ochranným sklem. Funguje to tak, že při průchodu světla
– slunečních paprsků dochází k usměrněnému pohybu elektronů a vzniká stejnosměrný elektrický proud o nízkém elektrickém napětí. To je tak zvaný fotovoltaický proces. Pomocí měničů se pak převede stejnosměrný proud na střídavý o frekvenci
50 Hz a napětí 220 V. A to už jsme doma, uf. Přes jističe, měření
a transformátor pak takto získaná elektrická energie vstupuje do
elektrické sítě jako zboží.
Trochu ekologie… Palivem pro solární panely, potažmo
elektrárnu je sluneční energie, která je čistá a zadarmo. Přeměněná energie ve formě elektrického proudu se odvádí dráty, nikde
není žádné potrubí, nebezpečné látky, hluk, prach, plyny, atd.
Vše může fungovat v podstatě v bezobslužném provozu. Slunce
se bere jako obnovitelný zdroj energie a absolutně čistý. Srdce
ekologa musí v této chvíli plesat. Ne tak už srdce ekonoma.
Trochu ekonomie... Nařízení EU zavazuje členské státy,
aby do roku 2020 pokrývaly 20% spotřeby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů. Sem patří větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, biomasa a citované elektrárny sluneční. U nás je
současné pokrytí ve výši cca. 12% spotřeby. Aby došlo k rozvoji investic v této oblasti, tak stát vytvořil pobídkové prostředí.
Jak? Nejlépe výkupní cenou prodávaného zboží, v tomto případě
cenou vykoupené elektrické energie. A to je právě jádro pudla,
cena za kterou musí distribuční společnosti energii vykupovat je
neúměrně vysoká. Takže pro rok 2009 je nákupní cena za 1 kWh
(kilowatthodinu) energie vyrobené ze slunce 12,89 Kč, z větru
2,34 Kč, z malé vodní elektrárny 2,70 Kč. Tržní cena energie
z klasických zdrojů, tj. uhelných a jaderných elektráren je
1,31 Kč za 1 kWh. Vychází to tedy tak, že energie vyrobená ve
sluneční elektrárně je 13x dražší. Distributoři musí ze zákona
tuto energii vykoupit a tato cena je zaručena pro dalších 15 let.
Pak je tady osvobození od daně z příjmu na dobu pěti let. Takže
investice do slunečních elektráren je velice výhodný byznys.
Díky dnešním sazbám se totiž investice do solární elektrárny
vrací nejpozději do deseti let, což způsobuje obrovský rozmach
výstavby fotovoltaických elektráren. Ty letos v listopadu vyráběly už čtyřicetkrát víc elektřiny než na začátku roku 2008 a jejich
rozvoj se promítl i do zdražení poplatku na obnovitelné zdroje,
který platí každý odběratel elektřiny. Takže čím bude větší podíl
této energie v síti, tím bude dražší energie celkově, protože distributoři tyto zvýšené nákupní náklady promítnou do konečné ceny
elektrické energie. A to pak zaplatí všichni odběratelé. I vláda si
tento fakt uvědomila a proto v listopadu schválila novelu zákona,
která umožní v budoucnu radikální snížení garantovaných cen,
které od státu výrobci „zelené elektřiny“ dostávají. Proti záměru
vlády se okamžitě postavili stavitelé solárních parků a dodavatelé samostatných panelů. Vypukla „ solární válka“, kde proti sobě
stojí stát a stavitelé solárních elektráren. Bojuje se, jak jinak, o
peníze. Ale to už je jiný příběh.
Na závěr… Elektrárna na Strpí nijak nepoškodí životní prostředí v místě a bude naprosto ekologická. Bude přínosem pro
Číčenický HLASATEL

investory, protože za dalších maximálně 15
let bude už jenom vydělávat. To budou úvěry už zaplacené. Elektrárna se také ale přičiní o nárůst cen elektřiny obecně z titulu vyšší
výkupní ceny oproti ceně tržní. Další cenové
nárůsty budou způsobeny nutnými investicemi
do rozvodné soustavy. A to nemluvím o tom,
že v noci a když je zataženo, tak se nevyrábí…
Takže se stejně budou muset posílit klasické
zdroje energie.
Ing. J.Trs, Oujezdec
TROCHU STATISTIKY NA ZÁVĚR ROKU.
V průběhu tohoto roku se podařilo panu starostovi úspěšně
pokračovat v grantové politice, která je od roku 2007 stále více
úspěšnější. Pro malé obce jako jsou Číčenice, jsou investice
do rozsáhlejších rekonstrukcí a výstavby bez dotací a grantů
nedosažitelné. Zde se však v průběhu let 2007 až 2009 podařilo
panu starostovi pro obec získat přes 11 500 000 od různých
institucí a fondů. Peníze byli investovány do rozličných oblastí
– infrastruktura, památky, kanalizace, ochrana přírody, opravy staveb, do záchranného systému a v neposlední řadě též do
oblasti kultury. Pro správné fungování obce bylo také důležité
připravit a schválit nový územní plán – i na toto byla získána
dotace. A již teď jsou přichystány, nebo již běží další žádosti o
dotace a granty.
Přeji hodně úspěšných projektů obci Číčenice.
Marie Hrabová

Z výlovu Strpského rybníka.
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STOPAMI DĚJIN

Za mořem je Amerika
Ty překrásná země Ameriko,
kdybys nebyla tak daleko,
vinšoval bych sobě tam přijíti,
bylo by tam lepší živobytí...
Snad po pravdě se tvrdí, že skoro každá druhá jihočeská rodina má někde ve světě své vzdálené příbuzné,
jejichž předci se ve druhé polovině 19. století vystěhovali
do zahraničí, převážně tedy do Spojených států severoamerických a Kanady. Tak také tomu opravdu je v případě
desítek rodin a rodů z Vodňanska, odkud největší část
vystěhovalců odcházela za štěstím i chlebem právě mezi
lety 1850 – 1910. Osudy některých vystěhovalců přímo
z našeho kraje můžeme sledovat na základě podchycení
v různých úředních i osobních písemnostech a v dostupné literatuře. Největší vlna jihočeského vystěhovalectví
probíhala zhruba v letech 1860 – 1900 a dá se říci, že
prakticky trvala až do počátku vypuknutí první světové
války. Za tuto dobu odešlo jen z jihočeského regionu na
skoro půl miliónu osob, je to jen stručný odhad, přesnější data nelze zjistit, protože část vystěhovalců odcházela za hranice monarchie i bez úředního povolení, často
jen na základně tzv. vandrovního pasu. Ve druhé polovině 19. století odcházeli vystěhovalci ze všech oblastí
jižních Čech. Velká vlna emigrace byla z okolí Milevska,
Táborska, Písecka, Vltavotýnska, Vodňanska, Českobudějovicka a Třeboňska. A jak vlastně vypadala cesta takového vystěhovalce? Ten se většinou rozhodl na základě
písemné zprávy od jiného vystěhovalce, který se již v
zámoří usadil a poslal domů většinou příznivou zprávu o
ekonomických poměrech. Potom následovalo složité jednání s úřady o vydání pasu a po prodeji majetku došlo
k tzv. vyvázání z Rakousko-Uherského občanství. Následně se vystěhovalec vydal vlakem nebo po vodě do Prahy, odtud podobným způsobem do nějakého přístavu
v severním Německu (Brémy, Hamburk), odtud menší lodí
do přístavu v Anglii, kde se nalodil na zaoceánskou loď.
Plán trasy z jižních Čech až do Anglie převážně zjišťovali agenti velkých lodních společností. Pokud vystěhovalec toto všechno bez problémů zvládnul, tak jej čekala
poměrně strastiplná a dosti dlouhá cesta oceánem. A problémy čekající na vystěhovalce? Převážná většina z nich
neovládala jiný jazyk nežli český a tak se často stávalo, že
vystěhovalci se stali snadnou kořistí různých podvodníků,
kteří je připravili o majetek a peníze. Tyto případy byly
zaznamenány jak cestou do přístavů, tak i později při příjezdu do Spojených států. Většina vystěhovalců odcházela z Čech na počátku zimy a Atlantický oceán přeplouvala
v období zimy. To také zvyšovalo nepohodlí během cesty
a i cestu samotnou to prodlužovalo. Během cesty vystěhovalci trpěli hladem a nedostatkem hygieny. Mnozí z nich
během převozu podlehli různým infekčním nemocem.
A někteří nedopluli vůbec a stali se obětí lodního neštěstí.
Ani po připlutí do USA nečekal vystěhovalce klidný život.
Z přístavů na východě země vedla jejich cesta ještě dlouhé
týdny převážně na severozápad, kde ještě bylo možné si
Číčenický HLASATEL

zakoupit pozemky k obdělávání. Z přístavu tedy jeli vystěhovalci nejprve vlakem, napři. do Chicaga, odtud potom
putovali další týdny různými dopravními prostředky až na
místo zákupu půdy. Značně strastiplná cesta tak trvala až
skoro půl roku a i po zákupu pozemku na místě určení
starosti a problémy nekončily. Doslova začínal několikaletý boj o přežití. Pokud vás budou blíže zajímat osudy
jihočeských vystěhovalců, tak si vám doporučuji knihu
„Jak Češi v předminulém století osídlovali americkou prérii, aneb Dějiny Čechův ve státu South Dakota.“ (České
Budějovice, nakl. Růže, 2006). Její autor Přemysl Tvaroh
zachytil vzpomínky krajanů na doby osídlování dnešního
státu Jižní Dakota. Mezi hlavní kolonizátory patřili jihočeští vystěhovalci, kteří na nově vzniklé osady velmi často
přenesli i názvy mnohých jihočeských měst, např. Tabor,
Protivin, Vodnany a další. Mezi zdejšími osadníky najdeme i jména a místa jejich jihočeského původu, např. Matěj
Petřík pocházel z Březí u Týna nad Vltavou, Klouček
z Chlaponic u Písku, duchovní Emanuel Antonín Bouška
z Borovan u Bernartic, Josef Novotný z Číčenic, Tomáš
Koštěl z Vodňan, Václav Ployhart z Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou, atd. Publikace zachycuje osudy těchto
a dalších vystěhovalců, kteří zde sváděli každodenní boj
s nepřízní přírody a s původními obyvateli. Jejich dlouholetou těžkou prací byl tento kraj úspěšně kolonizován a
stal se osadníkům novým domovem. Dnes zde úspěšně
žije již několikátá generace původních osadníků. Vystěhovalci z Vodňanska se podíleli na zakládání mnohých
osad na americkém severozápadě. Jednou z osad je
i Spillvill (stát Iowa), který se nachází v blízkosti měst
Protivína a Cedar Rapips, kde v celém kraji žila početná česká komunita, většinou jihočeského původů. Spillvill
je také znám zdejším letním pobytem Antonína Dvořáka
o prázdninách 1893. Dalším místem převážně založeným
vystěhovalci z našeho kraje je městečko Vodnany (stát
Severní Dakota). S rodinou se tu usadil Václav Sedláček,
narozený roku 1824 v Číčenicích, s manželkou Marie
roz. Hasíková, měl 9 dětí (Václav, Jakub, Josef, Marie,
František, Anna, Kateřina, Veronika, Tomáš ). Roku 1878
odešli do USA a usadili se v osadě Vodnany, kde také
najdete stopy po jeho dětech Josefovi (měl dva syny),
Václavovi a Veronice, později vdané za Jihočecha Františka Velka. Další dcera Marie se v amerických Vodnanech
provdala za Josefa Jandu, narozeného v Čičeních a od
roku 1880 žijícího i s rodiči ve Vodnanech. Otec se jmenoval Jan Janda. V Jižní Dakotě také žil Novotný Josef,
nar. 2. 11. 1845 v Číčenicích, roku 1870 se vystěhoval
do USA. Dalším číčenickým rodákem byl Jakub Scháněl,
roku 1904 žádal o pas do Ameriky. Zda ale opravdu odešel, to těžko říci.
Jaké byly jejich další osudy vystěhovalců z Číčenic?
Těžko říci. Ale snad znají odpověď někteří ze čtenářů.
Pokud víte o i dalších vystěhovalcích z Číčenic, Strpí
a Újezdce, tak mi prosím napište a dopis předejte panu
starostovi Holečkovi. V některém v dalším čísle se ještě
k vystěhovalcům vrátíme.
Jiří Louženský
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
SETKÁNÍ SENIORŮ – III. ROČNÍK
V sobotu 19. září 2009 se setkali senioři z číčenického regionu. Setkání zajišťoval Číčenický klub, o. s.
a OÚ Číčenice. V pěkném prostředí restaurace „U Polívků“
na ně čekalo bohaté občerstvení, které připravily členky
klubu a hudební vystoupení absolventů ZUŠ z Vodňan.
Při tomto přátelském posezení naši dříve narození spoluobčané pohovořili o svém zdraví, rodinách, politické situaci a sociálních jistotách. Zasmáli se vtipům, zazpívali si
a zatančili. Díky sponzorům se odpoledne vydařilo. Bylo
jen škoda, že všichni nevyužili pozvání.
M. Petržílková

ČÍČENICKÝ KLUB, o. s.
Nejen členové Číčenického klubu, o. s., ale i další občané Číčenic a okolí se v říjnu příjemně pobavili na divadelním komedii „Je úchvatná“. Také velký úspěch mělo
1. prosince vystoupení „Travesti show“. Obě představení
se konala v MěKS Vodňany. Ve dnech 6. a 7. listopadu
2009 zorganizoval Číčenický klub, o. s. humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov. Děkujeme všem za donesené věci
a pomoc potřebným.
A. Scherlingová
Zábavné odpoledne pro děti
Listopadové odpoledne pro děti 14. 11. 2009 bylo ve
znamení her, lampiónového průvodu a diskotéky. Vědomostní soutěže pro děti školou povinné se zúčastnilo
kolem dvaceti dětí, které utvořily dvě družstva. Soutěžilo
se podobným způsobem jako je televizní AZ kvíz. Paní
Mrkáčková děti zaujala svými otázkami, na které se střídavým úspěchem odpovídaly. Zvítězilo družstvo, ve kterém byla většina chlapců, ale ani děvčata se nenechala
zahanbit. Vítězné družstvo obdrželo pěkné dřevěné hlavolamy a všichni dostali drobné občerstvení. To už mezitím dorazily menší děti, které šly po vsi s rozsvícenými
lampióny. Bylo jich kolem třiceti. Také dostaly občerstvení. Pak už se rozpoutala zábava, DJ Olin hrál hezké písničky, děti se rozehřály a tančily podle hudby. Všem se
odpoledne líbilo, vědomostní soutěž byla něco nového
a děti slíbily, že příště jdou do toho znovu.
B. Hájková

V úvodu Setkání seniorů zazněla krásná hudba, kterou
nám zahráli žáci ze ZUŠ Vodňany.

Na diskotéce si nejvíce zatančila děvčata.

Setkali se zde senioři z Číčenic a okolí.
V rámci Oranžového roku 2009
pořádal OÚ Číčenice 26. září 2009
v obecním hostinci Václavskou zábavu.
K poslechu i k tanci hrála hudební skupina
MILENIUM music band.
Číčenický HLASATEL

Děti soutěžily s nadšením.
Foto na stránce A. Scherlingová
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Lampionový průvod v Číčenicích.

Foto A. Scherlingová

ČERTI V ČÍČENICÍCH
Sobota 5. prosince patřila již po několikáté našim
dětem. Mikuláš s andělem a čerty jim přišli nadělit něco
dobrého na zub. Chvíli napětí před příchodem nadpřirozených bytostí odlehčila naše oblíbená paní kouzelnice
z Divadélka kouzel a soutěží, která vykouzlila úsměv na
tvářích padesáti dětí. V průběhu celého odpoledne nás příjemně bavila hudba DJ Olina. Celá akce se konala v rámci
Oranžového roku 2009 a díky našim dalším sponzorům.
Děkujeme.
J. Zíková

Na mikulášské besídce se sešlo asi padesát dětí z Číčenic
a okolí.
Foto J. Trs.

ČÍČENICKÝ KLUB, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané,
je tady prosinec a s ním blížící se konec roku 2009. Celý rok
jsme pilně pracovali a nebude tomu doufám jinak ani příští
rok. Letošní rok zakončíme SILVESTROVSKOU ZÁBAVOU
V HOTELU „U POLÍVKŮ”, na kterou Vás všechny srdečně
zveme. Hraje nám, tak jako v loňském roce DUONATUR.
Začátek je ve 20 hodin, vstupné je 80 Kč. Vstupenky je možné zakoupit, nebo objednat u pí. Hájkové v knihovně, nebo
u pí. Mrkáčkové na tel. 604106756.
Abychom v roce 2010 příliš dlouho nezaháleli, tak hned
v lednu jsme pro vás připravili besedu s MUDr. Petrou Jarešovou (paní doktorka pracuje na plicním oddělení nemocnice v Českých Budějovicích.) Když jsme spolu domlouvali
téma přednášky, došli jsme od zdravé výživy až ke kašli.
Mohlo by se to zdát jako banální téma. Ale kašel prý ne
vždy musí signalizovat jen onemocnění cest dýchacích!
Proto si myslím, že by to mohlo být zajímavé pro širokou
veřejnost. Vždyť kdo se ještě s kašlem nesetkal!
Beseda se bude konat v hotelu „U Polívků“ dne 25. ledna 2010 v 18 hodin. Kdo by měl zájem a nemohl se sám do
Číčenic z Újezdce, Strpí nebo Cihelny dopravit, je možné
zajistit svoz. Další akcí bude 27. února 2010 Maškarní bál
pro děti v sále obecního hostince.
Dovolte mi, abych jménem svým i jménem Číčenického klubu o. s. Vám všem popřála krásné, ve zdraví prožité svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce. Doufáme, že na nás nezanevřete a budeme se i v roce 2010 společně setkávat na různých akcích
našeho občanského sdružení. Také bych ráda využila této
příležitosti k tomu, abych poděkovala všem sponzorům. Ať
už se jedná o ty, kteří nás podporují finančně, nebo o ty,
kteří nám poskytují své prostory pro konání akcí. Bohužel
neumím to lépe než tím prostým slůvkem „DĚKUJI“.
Mrkáčková Ilona
ORANŽOVÝ ROK 2009
V rámci projektu Oranžový
rok v Číčenicích 2009 bylo podpořeno na dvacet kulturních
a sportovních akcí pro účastníky různého věku. Obec rozdělila mezi pořadatele všech
akcí peníze, které získala od
Jaderné elektrárny Temelín pro
tento rok. Bez těchto peněz
by některé akce nemohly být
pořádány vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Proto doufáme, že v příštím roce bude tento projekt nadále pokračovat. Poděkování patří též všem pořadatelům i těm, kteří
se podíleli na průběhu a zajištění jednotlivých akcí, které
jsou velkým přínosem do kulturního a sportovního vyžití
v naší obci.
Milan Holeček

Nejen Mikuláš, ale i anděl rozdával dětem dobroty.
Foto A. Scherlingová
Číčenický HLASATEL
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ČÍČENICE A VČELY

jen dva včelaři se včelstvy, a to již zmiňovaný Václav Petržílka a autor tohoto článku zde obstarává asi polovinu ze
svých včelstev okolo sedmdesáti.

Žijeme ve společnosti stále více rozvíjející technické
vymoženosti a tak trochu opomíjíme živočichy, kteří jsou
již několik století součástí života na vesnici – včely medotvorné. Většina z nás se se včelou seznámí poprvé při jejím
obranném reflexu, když ji např. přišlápneme bosou nohou
na květu jetele bílého, a to s jejím žihadlem. Na straně druhé nám včely poskytují užitek svou prací a tvorbou produktů, kterých je celkem šest: med, propolis, pyl, vosk, mateří
kašička a včelí jed. Nejznámější je včelí med, který je tvořen hlavně směsí jednoduchých ovocných cukrů-fruktózou
a glukózou a dalšími ovocnými cukry, enzymy. V malém
množství obsahuje minerální látky, slabé kyseliny a další
stopová množství látek pro tělo příznivých. Med vzniká ve
včelích úlech systematickým zpracováváním včelami přinesené sladké šťávy – nektaru z květů rostlin, či medovice
z filtrované mízy z nových výhonů jehličnatých či listnatých
stromů. Přinesená sladká šťáva je včelami postupně větráním zahušťována a obohacena o včelí enzymy. Po mnohonásobném opakování je ze sladké šťávy s obsahem vody
70 – 80 % v buňkách plástů uložen hotový med s obsahem
vody 16 – 19 %. Je-li v medu více vody, je med řídký, při
obsahu vody nad 22 % může začít kvasit. Med má příznivé
účinky na lidský organismus, podporuje významně imunitu
proti různým chorobám, doplňuje potřebné minerální látky,
brání oxidaci buněk a velmi pravděpodobně i jejich nekontrolovanému dělení (květový med, hlavně řepkový).
V Číčenicích má chov včel dlouholetou tradici. Když jsem
poprvé navštívil svého později budoucího tchána pana Václava Malkuse, který choval asi 40 včelstev, byl překvapen,
že jsem chtěl jít s ním do včel. Netrvalo dlouho a měl jsem
od něj vlastní včely, v roce 1981 jsem začínal v Číčenicích
se sedmi včelstvy. Dalším větším včelařem v Číčenicích byl
pan Strnad, který míval okolo třiceti včelstev. Ještě dnes na
zahradě za stodolou stojí původní včelín, ale nyní je již bez
včel. Včely byly i u Petržílků, kde starý pán míval asi pět
včelstev. Dnes zde včelaří jeden z jeho synů, Václav. U Drábů u kolejí byly asi tři včelstva, Jarda Šotner míval obvykle
jedny včely. V Číčenicích žije ještě jeden známý včelař, pan
Jan Janda starší, který však měl svá včelstva na Hůrce, ale
vždy se zajímal o včelařství v Číčenicích. Dnes jsou zde již

ÚČINKY MEDU.
Med je drahocenný produkt včel medotvorných. Není
sice podle zákona léčebný prostředek, ale je přece jen
něco víc, než pouhá lahůdka. Jeho léčebná hodnota je
nepopiratelná. Pomáhá zdravému i nemocnému srdci tím,
že se ovocný cukr vlivem acetylcholinu využívá jako posilovač srdečního svalu. Ve spojení s mlékem se lépe snášejí silné léky. Cholinové látky v medu rozšiřují cévy. Med
podporuje prokrvení orgánů a pomáhá při poruchách oběhového systému. Med také podporuje trávení, zvyšuje svalový výkon, čistí krev, pomáhá při nemocech jater, pomáhá
odbourávat toxické látky v játrech. Dextriny v medu pomáhají uvolňovat hlen. Med posiluje obranyschopnost těla. Při
vnějším použití se využívá antibakteriálních účinků medu
při hojení silně znečištěných ran, popálenin, vředů apod.
V kosmetice vyživuje a vyhlazuje pleť. Med má mnohostranné účinky.
Učitel včelařství ČSV M. Scherling

Perníková chaloupka. Fotografie k článku A. Scherlingová

POUŽITÍ MEDU V DOMÁCNOSTI

Možností použití medu v domácnosti je hodně. Používá se k ochucení různých salátů, marinád, sladkých jídel, pečiva a medových
perníčků, nápojů, při pečení masa… Naši předkové si bez perníků
a perníčků nedovedli představit žádný svátek. Původní recepty
byly složité, v rodinách perníkářů se střežily jako tajemství a
dědily se z jednoho pokolení na druhé. Výroba perníku prošla
během doby svým vývojem. Základními surovinami byly med,
žitná mouka a koření. Perníky spolu s medem a medovinou se
běžně prodávaly na trzích a jarmarcích. Základními surovinami
dnešních perníčků je hladká mouka, tuk, med, moučkový cukr,
kypřící prostředky, vejce a koření. Zdobíme je různými polevami.
Nejznámější je zdobení bílou bílkovou polevou.
Vánoční perníčky
800 g hladké mouky, 120 g Hery, 280 g moučkového cukru, 4 vejce
a 1 vejce na potření, 2 lžičky jedlé sody, 4 lžíce medu, 2 a ½ lžičky
perníkového koření, 1 lžíce kakaa, citronová kůra
Ze všech surovin vypracujeme těsto a necháme je asi hodinu
v lednici odpočinout. Potom vyválíme a vykrajujeme silnější
>>>>>>
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tvary, které potřeme vajíčkem a pečeme dozlatova. Pečeme na
150 – 170 ºC po dobu 8 – 12 minut. Pokud máte strach, že budou
tvrdé, můžete dát přímo do těsta strouhané jablko. To se při pečení
rozpadne, ale perníčky budou měkké.
Perníkové těsto na ﬁgurky
1 kg hladké mouky, 300 g moučkového cukru, 100 g másla,
200 g medu, 4 celá vejce, 2 lžičky jedlé sody, 2 lžičky perníkového
koření
Med, máslo, vejce, cukr a koření utřeme v míse. Po částech vpracujeme mouku a jedlou sodu. Těsto necháme jeden den odpočinout. Vykrajujeme různé ﬁgurky. Po upečení potřeme rozšlehaným
vejcem.
Bílková poleva na perníčky
160 – 200 g moučkového cukru (podle velikosti vejce), 1 bílek, 1
lžička citronové šťávy
Prosyjeme moučkový cukr a přidáme k němu bílek a citronovou
šťávu. Vše třeme měchačkou do zhoustnutí 15-20 minut. Hotovou
polevu zabalíme do fólie, aby neosychala. Plníme s ní papírové
kornoutky, nebo igelitový sáček se špičkou. Poleva nesmí téci, ani
být příliš hustá. Na zdobení větších ploch ji ředíme citronovou
šťávou. Polevu můžeme obarvit potravinářskými barvami.
A. Scherlingová - učitelka zpracování medu v domácnosti ČSV

GEOPLAN Prachatice
geodetické práce

geometrické plány pro kolaudaci, dlení a vytyování pozemk,
zamování podklad pro projekt, skuteného provedení staveb
GEOPLAN Prachatice, s.r.o.
Družstevní 92
383 01 Prachatice

tel./fax: 388 319 890
geo@geoplanpt.cz
www.geoplanpt.cz

Pívozní 460, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.+fax: +420 385 722071
e-mail: mizera@c-box.cz

Bytový textil z oví vlny

ZEMDLSKÁ FARMA
Vlí Jámy
Ladislav Hošna a synové
Nová Kolonie 106, Volary

Číčenický HLASATEL

SOUKROMÁ MLÉKÁRNA
výroba sýr a tvarohu podle
vlastní receptury
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Vážení obyvatelé obcí Strpí a Číčenice
V říjnu tohoto roku byla ukončena technologická část výstavby „Fotovoltaické elektrárny“ v obci Strpí a následně pak v listopadu zahájen zkušební provoz tohoto zdroje.
Managment společnosti SEČ s. r. o. se toto cestou omlouvá všem občanům obcí Strpí a Číčenice, zejména nejbližším sousedům staveniště,
rodinám pana Pecky a Holáta, za nepříjemnosti působené po čas stavby průjezdem stavební techniky a transportem stavebního materiálu.
S generálním dodavatelem, který naše požadavky na maximální ohleduplnost vůči našim sousedům nebral zcela vážně, jsme se v srpnu tohoto
roku museli rozejít.
S vědomím, že tento způsob výroby elektrické energie má své příznivce
i odpůrce, bychom rádi využili příležitost opětovně informovat spoluobčany, že tato ekologická výroba ve srovnání s energií vyráběnou spalováním fosilních paliv ušetří v daném objemu výroby ovzduší o dále uvedené
exhalace – 0,1834 tuny/rok tuhých látek ve spalinách; 3,2503 tuny/rok
SO2; 3,0097 tuny/rok NOX; 0,2846 tuny/rok CO a 2 352,9 tuny/rok CO2.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2010
přeje za SEČ Petr Veselý – jednatel

PRANOSTIKY
Prosinec naleje a leden zavěje. Jaký
prosinec, takové jaro.
Padá- li na Boží hod sníh, hodně obilí
bude na polích.
Chodí - li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán na blátě.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou
vajíčka slepičky.
Jasné Vánoce – hojnost vína a ovoce.
Když v lednu hřímá, přijde ještě tuhá
zima.
Když krtek ryje v lednu, končí zima
v květnu.
Na Hromnice husa na vodě – na Velikonoce po ledě.
Svatý Matěj ledy plaví, když neplaví,
tak je staví.
Číčenický HLASATEL
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Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce
všem čtenářům
Číčenického hlasatele
přeje za redakci
Alena Scherlingová
prosinec 2009

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Vážení fotbalový fanoušci,
je konec podzimní sezóny, konec roku a je na čase bilancovat. Nechci se opakovat a znovu psát, že se nám nevedlo
špatně, takže posuďte sami. Odehráli jsme na podzim celkem 9 zápasů, z nichž jsme dvakrát prohráli, dvakrát remizovali a zbylých 5 zápasů jsme vyhráli. V celkové tabulce
jsme se umístili na 3 místě, které bychom si rádi udrželi
i po jarní sezóně. S blížícím se koncem roku chceme popřát
nejen sportovním příznivcům veselé Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. S pozdravem „SPORTU
ZDAR“ číčeničtí fotbalisté.

VÝSLEDKY
zápas
A3A1102
A3A1103
A3A1105
A3A1106

domácí
Číčenice
Cehnice B
Chelčice B
Balvani B

hosté
Volyně B
Nišovice
Sousedovice B
Libějovice

skóre
1:1
1:3
3:4
1:3

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body (Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Libějovice
Drahonice
Číčenice
Sousedovice B
Nišovice
Volyně B
Chelčice B
Lnáře B
Cehnice B
Balvani B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
5
5
5
4
4
3
1
0

1
1
2
1
0
1
0
2
2
0

1
2
2
3
4
4
5
4
6
9

30:10
29:19
17:19
22:17
19:15
22:16
30:15
24:25
23:31
7:56

22
19
17
16
15
13
12
11
5
0

( 7)
( 7)
( 5)
( 4)
( 0)
( 1)
( -3)
( -4)
(-10)
(-12)

READY BAU s. r. o.
STAVEBNINY
Čavyně
PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU:
tepelné izolace, polystyreny, sádrokartony, kovové
zárubně, půdní schody, interiérové dveře; požárně
bezpečnostní, vnitřní a venkovní parapety, žaluzie,
levná plastová okna, fasádní omítky a barvy, maltové směsy, zámkové dlažby. . . .
DŘEVOVÝROBA – PRODEJ:
hranoly, střešní latě, prkna, fošny, plotová prkna,
podlahové palubky. Prožez kulatiny na pásové pile
– po dohodě možno nařezat i z vlastního dřeva.
MONTÁŽE:
Tesařské, zednické, sádrokartonářské. Možnost
dopravy.

KONTAKTY:
Pojer Jaroslav, telefon: 774 454 470
Čermák B. , telefon: 602 252 529

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 15. března 2010.
Číčenický hlasatel – čtvrtletník.
Vydává: OÚ Číčenice, čp. 79, 387 71 Číčenice, tel/fax 383 381 101, e-mail: oucicenice@centrum.cz. Registrováno u MK ČR pod číslem
E 18370. Za obsahovou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redaktorka: Alena Scherlingová. Sazba: PTS s. r. o. Vodňany.

