Číčenický hlasatel
Ročník 14., č. 1

Březen 2021

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné svátky jara a spokojené prožití Velikonoc,
brzké odeznění pandemie a návrat k normálnímu životu,
spoustu elánu do dalších jarních dní
Vám přejí zastupitelé obce Číčenice.
ZPRÁVY Z RADNICE
Poplatky v roce 2021
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu je 550,- Kč na osobu. Poplatek za každého psa je 150,- Kč.
Poplatky musí být uhrazeny do konce června 2021.
Způsob platby poplatku:
- Bezhotovostně převodem na účet č. 190875341/0600, do poznámky uveďte jméno a příjmení, číslo
popisné a počet osob.
- Hotově na pokladně Obecního úřadu Číčenice – budova úřadu (v úředních hodinách Po, St, Pá,)
S ohledem na dlouhodobě nepříznivou epidemiologickou situaci, a z ní vyplývající omezení a obtíže,
dávejte přednost bezhotovostní platbě.
Obec podala na rok 2021 žádosti o dotace dle vyhlášených výzev:
- z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (JčK) na akci „Oprava kaple“
- z Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje – „Rekonstrukce požární zbrojnice –
Číčenice“
- z IROP (Integrovaný regionální operační program) Zvýšení bezpečnosti dopravy III.- na akci „Chodník
podél II/141 Číčenice“
- Nadace ČEZ – „Nákup vybavení Číčenice II.“
- Nadace ČEZ – „Oranžový rok 2021 v Číčenicích“
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ORANŽOVÝ ROK V OBCI

!

Partnerství s JE Temelín ze Skupiny ČEZ
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vývoji současné situace, není možné dopředu oznámit konání kulturních
akcí. Doufáme, že se situace zlepší a akce budou probíhat stejně jako v minulosti a
budou se setkávat minimálně se stejným zájmem veřejnosti jako v předešlých letech.
Pokud by bylo možné uspořádat nějakou akci, budeme Vás včas informovat na úřední
desce, webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
Děkujeme za pochopení
Renata Regálová

ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ KATASTRU ČÍČENIC
ZO Číčenice schválilo na veřejném zasedání dne 21. 9. 2015 pod č. usnesení: 57/06/2015
Nařízení č. 1/2015 ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ
KATASTRU OBCE ČÍČENICE. Účinnost dnem 22. 9. 2015 z důvodu naléhavého obecného
zájmu. Tímto nařízením se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na celém území obce
Číčenice, Újezdec, Strpí, Číčenice-Cihelna. Vzhledem k tomu, že se objevují prodejci, kteří
toto nařízení porušují a zboží a služby nabízejí přímo v domech a bytech občanů,
upozorňujeme na tento zákaz. Pod záminkou nabídnutí zvýhodněného tarifu na elektřinu
a plyn, se dostávají do bydlišť občanů našich obcí. Pokud Vám bude toto nabízeno a
nebudete vědět, jak vzniklou situaci řešit, volejte starostku obce R. Regálovou 724 191
812, nebo místostarostu obce Mgr. T. Koblence 724 191 813. Porušením tohoto nařízení
se prodejci či poskytovatelé služeb dopouštějí přestupku, za který je možné uložit
pokutu.
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Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 14. 12. 2020
Schválená usnesení:
63/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení bodu č. 10 Zpráva o uplatňování Územního plánu
Číčenice z programu X. zasedání ZO Číčenice konaného dne 14. 12. 2020
64/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program X. zasedání ZO Číčenice v roce 2020 konaného dne
14. 12. 2020.
65/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 633/1 (ostatní plocha) v katastrálním
území Číčenice o výměře 108 m2 p. ****** ****** a to za cenu dle rozhodnutí ZO ze dne 27. 12. 2007
(ostatní pozemky - 35,- Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem). ZO pověřuje k podpisu předmětné
smlouvy starostku obce.
66/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 o výměře
110 m2 - ostatní plocha v k.ú. Číčenice dle vyznačeného zákresu za cenu 17,- Kč/m2 p.****** ******. ZO
pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
67/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 o výměře 139
m2 - ostatní plocha v k.ú. Číčenice dle vyznačeného zákresu za cenu 4,- Kč/m2 p. ****** ******. ZO
pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
68/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 175/10 o výměře 18 m2 ostatní plocha v k.ú. Číčenice dle vyznačeného zákresu za cenu 27,80 Kč/m2 p. ****** ****** od 01. 01.
2021 do 31. 12. 2021. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
69/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
70/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Číčenice na rok 2021 dle přílohy ve výši 400 000,Kč.
71/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Číčenice na rok 2021 dle přílohy. Rozpočet obce
je vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 9 323 169,- Kč a celkovými výdaji ve výši 9 323 169,- Kč. Nikdo
nevznesl žádnou námitku.
72/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Číčenice na období 2021
až 2023.
73/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Číčenice na období 2021 až
2023.
74/10/2020: Zastupitelstvo obce po projednání potřeb obce na rok 2021 schvaluje podání následujících
žádostí o dotace:
- oprava komunikací – Číčenice, Újezdec, Strpí
- vybudování chodníků a VO
- kanalizace – vypouštění odpadních vod v Újezdci
- oprava a přístavba požární zbrojnice v Číčenicích, pořízení techniky a věcných prostředků
- vybavení MŠ, sportovních kabin, OÚ, kaple
- investice do lesů
- vybudování protipovodňových opatření
- úprava prostranství na návsi – revitalizace zeleně na návsi
- pořízení komunální techniky – traktůrek, křovinořez atd.
- fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště u sportovních kabin
- opravy sakrálních památek
- oprava obecního rozhlasu
O dotace bude dle výzev požádáno do GP Jč. kraje, POV Jč. kraje, POV MMR ČR, SZIF, OPŽP, SFDI,
IROP, Nadace ČEZ apod.
75/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku ppč.175/11
o výměře 18 m2 - ostatní plocha v k.ú. Číčenice.
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76/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících
vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné
dohody.
77/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu uzavřené
mezi obcí Číčenice a společností RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany. ZO
pověřuje starostku k podpisu předmětného dodatku.

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2021
ze dne 22. 02. 2021
Schválené usnesení:
01/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje program I. zasedání ZO Číčenice v roce 2021 konaného
dne 22. 02. 2021
02/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky
malého
rozsahu na akci „Oprava kaple“ dodavatelům, Stavitelství Macháč, Kodádkova 476, Vodňany,
PROTOM Strakonice, Písecká 290, 386 01 Strakonice, Roman Kučera – stavitelství, K. Kovařovice
1315/1, 370 07 České Budějovice, Ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany II, Petrách
František, Čakov 49, 373 84 Dubné, HIKY, spol. s r.o., Chelčice 127, 389 01 Vodňany, Petr Zima,
Petra Chelčického 437/II, 389 01 Vodňany, Pavel Centko, Libějovice 89, 387 72 Libějovice.
03/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek
dodavatelů na akci „Oprava kaple“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý, Ing. Václav
Novotný. Náhradníci Renata Regálová, Jiří Hraba
04/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 175/11 o výměře 18 m2 ostatní plocha v k.ú. Číčenice dle vyznačeného zákresu za cenu 35,-Kč/m2/rok p. ****** od 01. 04.
2021 do 31. 12. 2021. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
05/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje 8 ks plechových garáží
za minimální cenu 3 000,- Kč.
06/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Číčenice za období
2016-2020.
07/01/2021: Zastupitelstvo obce Číčenice se zavazuje v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k projednání záležitosti
(v samostatné působnosti) občana obce, který dosáhl věku 18 let, pokud je žádost podepsána
minimálně třemi občany obce Číčenice.
08/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek společnosti Technické služby
Číčenice, s.r.o za rok 2020 se ztrátou 1.890,79 Kč.
09/01/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Číčenice za rok 2020
s přebytkem 44,69 Kč. Přebytek ve výši 44,69 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ Číčenice.
Jakékoliv čerpání z rezervního fondu MŠ Číčenice musí být předem schváleno zastupitelstvem obce.
Nepřijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku: - p. č. 631 v k.ú.
Číčenice o výměře cca 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 4411 v k.ú.
Číčenice o výměře cca 20 000 m2, orná půda, zemědělský půdní fond.
Usnesení nebylo schváleno.
****** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona
č 28/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na OÚ v Číčenicích.
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Mateřská škola Číčenice
Jakpak my si hrajeme?
S kamarády ve školce vesele se smějeme.
Pokud by v těchto dnech děti z naší mateřské školky zavzpomínaly na činnosti, které je provází
běžnými dny, určitě by vám povídaly o veselém bobování, jízdě na lopatách a běhání po louce i
naší zahradě, protože krásně bílý sníh udělal všem dětem velikou radost. Čekali jsme na sníh
už před vánocemi, přáli jsme si, aby nám ho přinesli i Tři králové, kterým jsme vyráběli zlaté
koruny. A príma bylo, že jsme se opravdu dočkali. Při našem zpívání, povídání a hraní opravdu
začaly padat sněhové vločky. A nebylo jich málo. Krásně zasněžená náves a především hráz
rybníka nenechala uklizené naše boby, ani lopaty. Však také zimní sportování patří
ke zdravému způsobu života, a my chceme být zdraví a nepouštíme k nám ani nemoci, ani věci,
které našemu zdravíčku ubližují. Jsme rádi, když ke svačině chroupáme ovoce a zeleninu, ale
rádi si pochutnáme i třeba na skvělých palačinkách naší paní kuchařky. V letošní zimě jsme
nezapomněli ani na zvířátka v lese – donesli jsme jim kaštany a žaludy, a ani na ptáčky, kteří
létají do naší zahrady na krmítko nepřišli zkrátka. Pan Nový nám u krmítka řekl, jak a kde
nakoupit dobré krmení a přinesl některé i pro sýkorky, hýly, strnady a třeba i stehlíky, kteří by
se mohli u nás na krmítku také objevit. My jsme si o ptáčcích povídali vždycky moc rádi a
taneček ,,Vzal vrabeček na taneček sýkorku" by se maminkám, babičkám, tatínkům i dědečkům
určitě moc líbil. Škoda, že stále nikoho nesmíme do naší školky pozvat. Až viry a bacily
nebudou v takové míře ohrožovat zdraví dětí i dospělých, připravíme opět besídkové posezení.
A co jsme dělali s bílým sněhem? Věřte nebo nevěřte, stavěli jsme si dokonce iglú. Také jsme
do sněhu malovali barvami a venku lepili sněhové mraky z krupice. Když jsme poslouchali a
zpívali ,,Daleko na severu je Grónská zem", dokonce jsme tiskli kolem eskymáků vločky malými
bramborovými tiskátky.
Protože už víme, že mráz na okna maluje, vodu k sobě spojuje, tak i my jsme se naučili hrát hru
Na lepidlo a opakujeme si se smíchem všechny části lidského těla. Ale to ještě stále není
všechno. S dětmi ze školky třeba hrajeme Na mrazíky nebo Chodí zima kolem nás a říkáme si
soví básničky a rozpočitadla :
Sovička se kouká,
a na děti houká :
Ten, ten, ten,
z kola půjde ven.

Sova houká po lese,
bojte se mě, bojte se! "
My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme.

Naši předškoláčci se 9. a 10. dubna 2021 už zapíší při Zápisu do velké základní školy a až zas
bude slunko hřát, venku budeme si hrát. V květnu mohou rodiče naši nových budoucích
kamarádů posílat do mateřské školy přihlášky nových dětí na školní rok 2021/2022 a my si
společně se zaměstnanci i rodiči našich dětí budeme přát, aby další události spojené
s epidemií COVID už netrápili nikoho z nás.
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Brigáda JSDHO - prořez MK Číčenice - Strpí
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Ve věku 89 let zemřel pan Oldřich Zlatuška.
Pro většinu z nás neznámý pán, ale pro místní
fotbal člověk naprosto zásadní.
Pan Zlatuška byl zakladatelem místního
fotbalového klubu a nejen to, byl historicky
prvním střelcem branky za Blata a i prvním
trenérem klubu.
Čest jeho památce
TJ Blata Číčenice

Omluva……

Všichni jsme si zvykli, že v každém čísle Číčenického hlasatele se dočteme o historii našeho území.
Příspěvky nám poskytuje pan Jiří Louženský, který se omluvil viz níže, že do vydání tohoto čísla
nepřispěje z důvodu nastalé situace.
„Problémem je, že už nemám z čeho čerpat. Archivy jsou stále uzavřeny a mně došel materiál
k bádání. Proto se pro toto číslo omlouvám. Jak jen to bude možné, tak se vydám do Strakonic,
případně i jinam a něco zase napíši. Tak se nezlobte.
Zatím jsem s pozdravem Jiří L.“

Dne 15. května 2021
bude přistaven

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD
(na obvyklých místech) dle rozpisu
Cihelna 8:00 – 8:50 hod.
Újezdec 9:00 – 9:50 hod.
Strpí
10:00 - 10:50 hod.
Číčenice 11:00 – 13:00 hod.
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Pranostiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
V dubnu čas a panský kvas.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá
nehodu.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký
pátek se zemí nehýbej!
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo
třešní.
Velikonoce krásné úrodu nám dají,
pak-li slunce hasne, louky sucho mají.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita,
požehnané léto k nám pak zavítá.
Brambory sázej na svatého Marka – bude
jich plná jamka.
Není-li květen příliš studený, ani mokrý,
naplňuje stodoly i sudy.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

Jubilanti:
Leden:

Komrsková Marie
Roman Jaroslav

82
81

Březen:

Koblencová Margita
Vondrášková Marie
Moroczová Marie

94
75
70

Narodila se:

Hálová Leontýnka
Blechová Kateřina

Rozloučili jsme se:
Jandová Anna, Číčenice
Vobrová Jarmila, Číčenice
Vitoušek Jaroslav, Číčenice
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Pod pokličkou
Krémová polévka z hlávkového salátu
2 velké hlávky salátu, 60 g rostlinného tuku, 6 dl vody, kousek
kostky hovězího bujónu, hladká mouka, 3 dl mléka, 1 žemle,
pepř, sůl, špetka cukru, zelená petrželka,2 cibule (2 lžíce
šlehačky)
Omyté listy hlávkového salátu a cibule nakrájíme na proužky,
osmahneme na 20 g tuku a za občasného zamíchání dusíme
10 minut pod pokličkou. Přidáme vodu, kostku bujónu a vaříme
pod pokličkou čtvrt hodiny. Potom salát rozmixujeme nebo
prolisujeme. Ze 30 g tuku a mouky připravíme světlou jíšku,
zředíme ji mlékem, zamícháme a dobře provaříme. Přidáme ji k zelenině, krátce povaříme,
okořeníme a nepatrně osladíme. Polévku sejmeme z plotýnky a vmícháme jemně rozsekanou
zelenou petrželku. Podáváme osmaženými kostičkami žemle.
Polévka z hlávkového salátu s krupicí
60 g krupice, 30 g másla, 0,6 l vody, 1 lžička hladké mouky, 0,5 l mléka, 2 hlávky salátu, ocet,
cukr,kopr, sůl
Na pánvičce nasucho opražíme krupici, pak přidáme máslo a umícháme jíšku. Do vařící a
osolené vody přidáme jíšku a povaříme. Přidáme mléko a ještě krátce povaříme. Umyté listy
hlávkového salátu drobné nakrájíme, podle chuti okyselíme, osladíme a po přidání do polévky
krátce povaříme. Hotovou polévku ochutíme nadrobno rozsekaným koprem.
Hlávkový salát dušený s karotkou
5 hlávek salátu,1 menší cibule, 250 g šunky, 500 g mladé mrkve, sůl, 3 lžíce másla, podle
potřeby hovězí vývar
Omytý hlávkový salát povaříme asi 4 minuty v osolené vodě a vychladíme. Cibuli oloupeme,
jemně nakrájíme a krátce osmahneme na másle. Přidáme na větší kostičky nakrájenou šunku,
podusíme a zalijeme hovězím vývarem. Z hlávkového salátu důkladně vymačkáme rukama
vodu. Vložíme jej spolu s celými mladými mrkvemi do připraveného základu, mírně přisolíme a
dusíme doměkka. Příloha: vařené brambory omaštěné máslem a posypané sekanou
petrželovou natí.

Omeleta s hlávkovým salátem
1 hlávkový salát, 150 g tvrdého sýra, 6 - 8 vajec, sůl, pepř, tuk,1 cibule
Salát opereme, rozebereme, vrchní listy odebereme, na omelety, ze srdíček salátu k nim
připravíme salát. Vrchní listy osušíme v čisté utěrce a rozsekáme nadrobno, podusíme
na cibulce zpěněné v troše tuku, prochladlé smícháme se strouhaným sýrem a vejci. Osolíme,
opepříme. Na rozehřátém tuku na pánvi pečeme omelety, které hned podáváme. K nim
ze srdíček salát se sladkokyselou zálivkou a pro větší jedlíky vařené brambory.
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