Číčenický hlasatel
Ročník 13., č. 4

Prosinec 2020

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků,
zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost v roce 2021
přejí
zastupitelé obce Číčenice.

Číčenický hlasatel

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM:

Ø Provoz OÚ bude obnoven ve středu 6. 1. 2021.
Ø V době vánočních prázdnin bude od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřena také MŠ
Číčenice a knihovna. Provoz bude obnoven v pondělí 4. 1. 2021.

Ø Upozorňujeme občany, že odvoz biologického odpadu v zimních měsících bude
zajišťován dle potřeby.

Ø Těžba dříví samovýrobou – kdo má na OÚ zaevidovanou žádost o těžbu dříví
samovýrobou a má zájem o těžbu, může rovnou kontaktovat p. Langa na mobil
724 524 640.

Informujeme občany,
že kominík bude v našich obcích chodit
dne 8. ledna 2021 (pátek) od 9 hodin.
Budete-li mít zájem, nahlaste se na OÚ Číčenice
na tel. 383 381 101, mob. 724 191 812.

ÚKLID SNĚHU
I letošní zimu bude úklid sněhu na obecních komunikacích v Číčenicích, Strpí, Újezdci a
Klůsu provádět Ing. Václav Novotný. Posyp komunikací a pěšiny zajistí Městské
hospodářství Vodňany a naši zaměstnanci.
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste i nadále vypomáhali s úklidem sněhu před svými
domy, stejně jako v letech předešlých. Děkujeme

„Dovybavení JSDHO Číčenice“
Obec Číčenice podala žádost z Dotačního programu Jihočeského kraje na realizaci projektu
„Dovybavení JSDHO Číčenice“ na vícevrstvý zásahový kabát a vícevrstvé zásahové kalhoty
pro členy JSDHO, který nám byl podpořen ve výši 46 000,- Kč. Děkujeme Jihočeskému kraji
za finanční prostředky.
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Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 30. 09. 2020
Schválené usnesení:
47/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program VIII. zasedání ZO Číčenice v roce 2020
konaného dne 30. 09. 2020.
48/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného na období říjen 2020 - září 2021
ve výši 20,14 Kč/m3.
49/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
obcí Číčenice a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice („Chodník podél II/141 – Číčenice“) dle předloženého návrhu. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
50/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
obcí Číčenice a spoluvlastníky pozemku pč. 80/1 paní **** ****, bytem Číčenice čp. ** a p. ****
****, bytem Číčenice čp. ** („Chodník podél II/141 – Číčenice“) dle předloženého návrhu. ZO
pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
51/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti inženýrských sítí mezi obcí Číčenice a manželi *** a *** *****, bytem ******* dle
předloženého návrhu. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
52/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky
malého rozsahu na akci „Chodník podél II/141 – Číčenice“ zhotovitelům Casta a.s., Pražská
467/49, 397 01 Písek, Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
3, Reno Šumava, a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, STRABAG a.s.Dopravní stavitelství
Odštěpný závod České Budějovice, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, Vialit Soběslav, spol. s r.
o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav II, Lesostavby Třeboň a.s.,Novohradská 226, 379
01 Třeboň, ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, Stavební firma HUKO s.r.o.,
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 PRAHA.
53/08/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek dodavatelů na akci „Chodník podél II/141 – Číčenice“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc,
Daniel Veselý, Jiří Hraba. Náhradníci Renata Regálová, Ing. Václav Novotný.
54/08/2020: Zastupitelstvo obce Číčenice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů u akce
„Rekonstrukce požární zbrojnice – Číčenice“.

Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 09. 11. 2020
Schválené usnesení:
55/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program IX. zasedání ZO Číčenice v roce 2020
konaného dne 09. 11. 2020.
56/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
ppč. 633/1 o výměře 108 m2 - ostatní plocha v k.ú. Číčenice.
57/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků
ppč. 175/2
o výměře 110 m2 - ostatní plocha, p.č. 175/2 o výměře 139 m2 - ostatní
plocha p.č. 175/10 o výměře 18 m2 - ostatní plocha v k.ú. Číčenice.
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58/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
č. PVL-2119/2020/SML//412176 mezi obcí Číčenice a Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova
3178/8 Smíchov, 150 00 Praha 5, („Dešťová kanalizace - Číčenice“) dle předloženého návrhu.
ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
59/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti („Dešťová
kanalizace - Číčenice“ mezi obcí Číčenice a manželi *** a *** *****, bytem ***** dle předloženého
návrhu. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
60/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti („Dešťová
kanalizace - Číčenice“ mezi obcí Číčenice a p. *** ****, bytem *****, dle předloženého návrhu. ZO
pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
61/09/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti („Dešťová
kanalizace - Číčenice“ mezi obcí Číčenice a manželi *** a *** ****, bytem **** dle předloženého
návrhu. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
62/09/2020: Zastupitelstvo obce Číčenice vydává Změnu č. 3 Územního plánu Číčenice formou
opatření obecné povahy.
****** 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. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na OÚ v Číčenicích.

Obec Číčenice děkuje Skupině ČEZ - partnerovi rozsvěcení vánočního stromu v roce
2020
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ORANŽOVÝ ROK V OBCI

Partnerství s JE Temelín ze Skupiny ČEZ
Generálním partnerem zmíněných akcí v Číčenicích je
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN ze SKUPINY ČEZ,
které patří veliké poděkování.
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID 19 jsme byli nuceni zrušit plánované akce
z projektu Oranžového roku 2020.
Pokud by bylo možné uspořádat naplánovanou akci v prosinci a začátkem roku 2021, budeme Vás včas
informovat na úřední desce, webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
Z tohoto důvodu žádáme pořadatele akcí, aby žádosti z projektu Oranžového roku 2021 zasílali
až v lednu 2021.
Děkujeme za pochopení
Renata Regálová

„Nákup vybavení Číčenice“
NADACE ČEZ podpořila naši obec Číčenice z projektu Podpora regionů
2020 na „Nákup vybavení Číčenice“. Tato žádost byla podpořena
částkou ve výši 180 000,- Kč.
Z tohoto projektu jsme pořídili nábytek do mateřské školy,
obecní hospody, sportovních kabin a obecního úřadu.
Děkujeme za nadační příspěvek a vážíme si Vaší pomoci.

"5

Číčenický hlasatel

Nový nábytek
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MŠ - nový nábytek
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Předškolní výchova
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MŠ Číčenice
Podzimní povídání z naší mateřské školy

bude tentokrát povídáním, ve kterém se nebudeme moci vzhledem k nelehké hygienické situaci
pochlubit všemi aktivitami, které jsme si původně plánovali. Je bezprostředně nutné dodržovat
všechna bezpečnostní a hygienická doporučení MZČR a proto s dětmi, které do mateřské školy
docházejí trávíme společný čas především v teple a v bezpečí budovy mateřské školy.
Pokud to ovšem počasí dovolí, také běháme, skáčeme, hrajeme si s míčem, jezdíme na motorkách
stavíme z písku na naší školní zahradě.
Na cestu školním rokem jsme se vydali tentokráte s moudrou sovičkou a ta děti seznamuje teď
na podzim především s tím, jak se mění příroda kolem nás, kde můžeme nasbírat žaludy, kaštany,
barevné listy a jak je můžeme použít ke hře a výtvarnému tvoření.
,,Kaštánku, kaštánku, počkej tu na mě,
zvednu tě ze země, dám do své dlaně.
Pěkně se ohřeješ, zaleskneš zakrátko,
ve školce si z tebe udělám zvířátko. «
Když jsme si s dětmi povídali o houbičkách, tak jsme si připomněli i taneček Hříbka a Muchomůrky,
písničku Chodí houbař po lese a pohybovou hru Na houbaře.
S našimi dětmi se snažíme poznávat a také se naučit dodržovat zásady zdravého životní stylu. Děti
se učí o své zdraví pečovat a chránit si ho. Společně si povídáme o hygienických zásadách,
o bacilech i vitamínech, učíme se pojmenovávat části našeho těla, získáváme povědomí o významu
péče o čistotu, o zdraví, o významu pohybu a zdravé výživy.
Máme rádi zeleninu,
máme rádi ovoce,
ať jsme zdraví,
ať jsme čerství,
jako rybky v potoce.
Všichni se v tomto školním roce rozloučíme a užijeme si vánoční prázdniny : od středy 23. prosince
2020 do neděle 3. ledna 2021
Rouška
Dvě gumičky za má ouška,
nosík teď mi schovává rouška.
Mám zakrytou i pusinku,
stále vidím maminku.
Smějí se jí očka,
v roušce je teď kočka.
Když kráčíme společně,
můžeme dýchat bezpečně.
Nosík vždy schovaný mám,
očkama se usmívám.
Poslyšte, dospělí i děti!
Roušky teďka letí!
Děláme to pro babičku,
pro dědečka i tetičku
Jitka Langerová
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MŠ Číčenice
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Vyjížďka na koloběžkách
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Sportovci - brigáda
Členové TJ Blata Číčenice v sobotu 21. 11. uspořádali brigádu ve sportovních kabinách.Vymalovali
vnitřní prostory před montáží boxů do šatny pro naše hráče.
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Vzpomínka na Ctirada Johna
U příležitosti 100. výročí narození profesora Ctirada
Johna, jehož osobnost jsme si připomněli 5.září
odhalením pamětní desky na jeho rodném domě
(škole) v Číčenicích, byla vydána kniha
vzpomínek ,,Muž, který se nebál zeptat‘‘. Autory a
editory jsou uvedeni Štěpán Svačina a Karel
Meister. V úvodu knihy je zachycen život Ctirada
Johna.
Profesor Ctirad John se nesmazatelně zapsal do
historie české medicíny, imunologie i české vědy.
Z jeho bohatého životopisu vybíráme jen stručné
střípky, neboť mnoho je toho obsaženo i dalších
kapitolách této knihy.
Narodil se 15.srpna roku 1920 v jihočeských
Číčenicích. Základní školu vychodil ve Vodňanech,
o kterých vydal krásnou knížku veršů a vzpomínek
Tatínkovy Vodňany, Gymnázium studoval nejprve
v Prachaticích a po záboru pohraničí pokračoval
opět ve Vodňanech, kde také v roce 1939 maturoval.
Do prvního ročníku medicíny nastoupil ještě před
začátkem války. Často vyprávěl o listopadových
událostech roku 1939. Ty ho zastihly v malé koleji
pro
děti
učitelů
ve
Vratislavově ulici
pod Vyšehradem, kde v té době bydlel a nejspíš jen
proto nebyl zatčen. Válku pak prožil u rodičů
v Písku, kde mimo jiné pracoval jako lesní dělník.
Organizoval a režíroval zde divadelní představení a
významně se tak věnoval místnímu divadlu.
Po skončení války v roce 1945 se mohl opět vrátit
ke
studiu medicíny a v roce 1949 promoval
na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy. Celý život působil v Mikrobiologickém a
imunologickém
ústavu
1.lékařské
fakulty
Univerzity Karlovy. Byl žákem prof. Františka
Patočky, přátelství ho však pojilo i s jeho bratrem
filozofem Janem Patočkou. Po návratu ze studijního
pobytu v Pasteurově ústavu dostal za úkol pořádat
na fakultě politické semináře a na první pozval
právě Jana Patočku. To vyvolalo velký ohlas a
cyklus seminářů byl z politických důvodů ukončen.
Zabýval se především imunologií a mikrobiologií.
Proslul nejen svou výzkumnou prací, kde dosáhl
řady původních objevů, ale i skvělými odbornými a
také
společensky
a
filozoficky
laděnými
přednáškami.
Celým generacím lékařů je však znám nejen jako
učitel mikrobiologie a imunologie, ale také jako
organizátor odborného života a popularizátor vědy.

Ač mu několikrát hrozilo odvolání z funkce
přednosty, přečkal období totality, i když
nepodepsal
tzv. Antichartu. Profesorem byl
jmenován až v roce 1990.
Významně se pak angažoval při demokratické
obnově 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy i celé
Univerzity Karlovy. Profesor John byl opakovaně
členem akademických senátů a etických komisí.
Mimo jiné se podílel také na založení Učené
společnosti České republiky a České lékařské
akademie. Je autorem mnoha vědeckých publikací a
mezi mikrobiology a imunology má mnoho žáků.
I v pokročilém věku vydal řadu vlastních publikací
a inicioval jako editor vydání několika knížek
o medicíně, o vědě, studentech, lékařích i vědcích.
Byl
držitelem řady
ocenění.
Z
těch
nejvýznamnějších to byly např. Purkyňova stříbrná
medaile, zlatá medaile České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně, medaile Josefa Hlávky,
jubilejní medaile Univerzity Karlovy. Byl jmenován
Rytířem lékařského stavu.
Zemřel v pátek 12.října 2018 ve věku 98 let.
Pozn.: Tuto knihu o životních osudech pana
profesora Ctirada Johna si zájemci mohou v místní
knihovně.
Jiří Louženský
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Pranostiky
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím
roce úroda krásná.
Pakli na Štěpána silný vítr bouří, vinař
smutně oči mhouří.
O Silvestru papeži snížek si již poleží.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
škoda.
Hospodář si první leden pamatuje, ten mu
na budoucí rok ukazuje:
Na Tři krále -zima stále, mnoho hvězd a
o skok dále.
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům
opět míza dána.
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba
starat se pro víno i žito o žence.
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a
když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá
zvěst.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.

Jubilanti:
Říjen:

Hankovec Jaroslav

83

Listopad:

Štos Vladimír

65

Daňková Jana
Romanová Božena

75
83

Bártová Ludmila
Burda Vladimír

85
65

Prosinec:

Narodil se: Vladimír Šeri
Rozloučili jsme se:
Anna Hrabová
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Pod pokličkou

Rychlá tvarohová štola s meruňkami
500 g mouky (plus více na zpracování), 1 kostka
čerstvého droždí, 125 g cukru, 125 ml vlažného
mléka, 150 g másla pokojové teploty, 150 g tvarohu
(20%), jemně strouhaná citrónová kůra, 1 špetka
soli, 100 g sušených meruněk, 50 g tekutého
másla, práškový cukr
Mouku dejte do velké mísy a udělejte v ní
prohlubeň. Rozdrobte droždí, posypte je špetkou
cukru, zalijte asi polovinou vlažného mléka a trochu
promíchejte s droždím a nalijte do mísy,. Nechte
v zakryté míse asi 15 minut. Přidejte zbývající cukr a mléko, stejně jako kousky másla, tvaroh,
citronovou kůru a špetku soli a promíchejte na hladké těsto ručně nebo pomocí kuchyňského
robotu, pokud je těsto stále velmi lepivé, přidejte ještě lžíci další mouky. Vytvarujte do tvaru
koule, zakryjte a nechte na teplém místě alespoň 60 minut kynout.
Mezitím nakrájejte meruňky. Předehřejte troubu na 175 ° C a plech vyložte pergamenovým
papírem. Těsto vyklopte na lehce pomoučenou pracovní plochu, dejte na ně kousky meruněk a
rovnoměrně zapracujte. Potom těsto vytvarujte rukama nebo válečkem do tvaru obdélníku, který
by měl mít tloušťku asi 4 cm. Počínaje delší stranou, přeložte těsto nahoru, jak je typické pro
štoly, horní část by neměla úplně zakrýt spodní část.
Položte štolu na plech, přikryjte a nechejte dalších 10 minut kynout, poté pečte uprostřed
trouby po dobu 45 až 50 minut, dokud nezhnědne. Vyjměte z trouby, opatrně položte na rošt, a
ještě teplou potřete tekutým máslem a poprašte práškovým cukrem. Na rozdíl od jiných štol by
tato tvarohová štola měla být konzumována čerstvá a není vhodná pro dlouhodobé skladování.
Zůstane měkká několik dní, pokud ji po vychladnutí dobře zabalíte do fólie.

Pařížská káva
1/2 l čerstvé filtrované kávy, 100 g smetany, 120 ml rumu,
12 čajových lžiček cukru
Připravte si kávu a šlehačku vyšlehejte do tuha. Zahřejte rum.
Kávu rozdělte do 4 sklenic. Rozpusťte cukr v rumu a rovnoměrně
rozlijte do kávy. Navrch dejte šlehačku. Nemíchejte.
.
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