Číčenický hlasatel
Ročník 13., č. 3

Zprávy z radnice:
* PLATBA POPLATKŮ ZA ODPAD A POPLATKŮ
ZA PSA v souvislosti s karanténou z důvodu
koronaviru.
Poplatky je možné uhradit bezhotovostně
na účet: 190 875 341/0600, VARIABILNÍ SYMBOL
= číslo popisné a do poznámky - příjmení a
obec nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
Poplatek za odpad za jednoho obyvatele nebo
objekt sloužící k rekreaci je 500,- Kč, poplatek
ze psa je 150,- Kč. SPLATNOST POPLATKU JE
PRODLOUŽENA DO 30. ZÁŘÍ 2020 bez jeho
navýšení.
* Obec podala žádosti o dotace dle vyhlášených
výzev, většina žádostí byla podpořena, viz níže –
- z Dotačního programu JčK – „Dovybavení
JSDHO Číčenice“ - vícevrstvý zásahový kabát a
vícevrstvé zásahové kalhoty pro členy JSDHO –
podpořena ve výši 46 000,- Kč.

Září 2020

- Nadace ČEZ – „Nákup vybavení Číčenice“
nábytek do MŠ, obecní hospody, sportovních
kabin a na obecní úřad – podpořena ve výši
180 000,- Kč.
- GP JčK Podpora školství – „Pořízení vybavení
pro podmínky polytechnického vzdělávání dětí
v MŠ Číčenice“ – nepodpořena.
* V červenci byla předaná opravená kaple
v Číčenicích firmou Ing. Zdeňka Hanzala z Vodňan
„Oprava spodní části fasády kaple v Číčenicích“
za cenu 157 843,60 Kč. Dále byla dokončena akce
„Veřejné osvětlení Číčenice“ (od nemovitosti
p.Šimka až za nemovitost p. Burdy – směr Týn nad
Vltavou). Zhotovitelem této akce byla firma
Z I E L s . r. o . , R a dči c e 8 , 3 8 9 0 1 Vo dňa n y
za vysoutěženou cenu 541 296,80 Kč. Dále byly
osazeny obrubníky podél nově plánovaného
chodníku (od nemovitosti paní Řeřichové až
za nemovitost p. Burdy– směr Týn nad Vltavou).
Práce provedla firma STRABAG a.s. Písek za cenu
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479 459,16 Kč. Akce byly uhrazeny z rozpočtu
obce.
* „Udržovací práce na objektu obecní hospody
Číčenice“
Obec Číčenice podala žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje. Zastupitelstvo
Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí veřejné
finanční podpory. Účelem neinvestiční dotace bylo
poskytnutí peněžních prostředků na realizaci akce
„Udržovací práce na objektu obecní hospody
Číčenice“. Obec Číčenice obdržela dotaci
ve výši 270 000,- Kč.
Byly provedeny opravy vnitřních i venkovních
omítek, výměna parket za dlažbu, sádrokartonové
stropy, nové podloží pod pódiem + pódium,
výměna dveří, oprava rozvodu topení, výmalba.
Celkové náklady dle výběrového řízení a uzavřené
Smlouvy o dílo s firmou Roman Kučera –
stavitelství, České Budějovice byly 1 051514,20 Kč
s DPH.
Obec Číčenice v rámci DP Podpora sportu
obdržela neinvestiční dotaci ve výši 25.000,-Kč

od Jihočeského kraje. Z dotace byly pořízeny
ochranné sítě, napínací šrouby, karabiny. Vlastní
montážní práce provedli členové TJ Blata Číčenice
zcela bezúplatně. Obec dále nakoupila přenosné
branky a lajnovačku. Celkové náklady byly
50.736,- Kč. Spoluúčast obce Číčenice byla ve výši
25.736,- Kč.
Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnuté
peněžní prostředky.
Renata Regálová

!

Dne 17. října 2020
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.
AUTOBATERIE, ZÁŘIVKY, PNEUMATIKY, TELEVIZORY, LEDNICE, BARVY,
KOBERCE, PLASTY apod.
NEUKLÁDAT DŘEVO, TRÁVU, LISTÍ, PAPÍR, ŽELEZO!

Oprava kaple
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Číčenický klub, z.s. a obec Číčenice pořádají
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, atd.
Sbírka se uskuteční: v pátek 27. listopadu 2020 od 16:00 do 17:00
v sobotu 28. listopadu 2020 od 13:00 do 14:00
v hotelu ,,U Polívků “ v Číčenicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Oprava obecní hospody

&3

Číčenický hlasatel

Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 08. 06. 2020
Schválená usnesení:
Usnesení 28/04/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program IV. zasedání ZO Číčenice v roce 2020
konaného dne 08. 06. 2020.
Usnesení 29/04/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností STRABAG a.
s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, pobočka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, jejímž
předmětem bude osazení obrubníků podél místní komunikace II/141 v Číčenicích, a to za jednotkové ceny
vyplývající z cenové nabídky ze dne 2. 6. 2020 v předpokládané výši 479 459,16 Kč včetně DPH.
Uhrazeny budou skutečně vynaložené náklady. Na realizaci prováděných úkonů bude dohlížet stavební
dozor - p. Miloš Štědrý. Uzavření smlouvy nepředcházelo výběrové řízení na zhotovitele předmětné
stavební akce, neboť ta musí být realizována spolu s rekonstrukcí pozemní komunikace II/141, jejímž
investorem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Vzhledem
ke skutečnosti, že je nereálné časově skloubit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele uvedené
stavební akce a na zhotovitele rekonstrukce zmíněné pozemní komunikace, stejně jako lze jen velmi
obtížně zajistit realizaci všech stavebních akcí tak, aby nedocházelo k jejich vzájemné časové kolizi,
rozhodlo zastupitelstvo obce uzavřít smlouvu se subjektem, který bude realizovat rekonstrukci předmětné
pozemní komunikace. Nedošlo-li by k uzavření předmětné smlouvy, nebylo by možné realizovat po dobu
6 let výstavbu chodníku, protože by ze strany Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nebyl k takové
investiční akci dán souhlas, neboť výstavba chodníku by znamenala zásah do rekonstruované pozemní
komunikace. V rámci předmětné smlouvy budou realizovány pouze ty práce, které bezprostředně
souvisejí (se dotýkají) rekonstrukce pozemní komunikace. Veškeré další činnosti budou následně podléhat
řádnému výběrovému řízení. S uvedenou firmou má obec Číčenice pozitivní zkušenosti, když tato firma
realizovala stavební akci „Oprava chodníku na p. č. 949/3 v Číčenicích“, která byla dokončena v řádném
termínu a v požadované kvalitě. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu předmětné
smlouvy.
Usnesení 30/04/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2020.
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 29. 06. 2020
Schválená usnesení:
Usnesení 31/05/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program V. zasedání ZO Číčenice v roce 2020
konaného dne 29. 06. 2020
Usnesení 32/05/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Usnesení 33/05/2020: Zastupitelstvo obce Číčenice schvaluje účetní závěrku obce Číčenice za rok 2019
v jejím
plném rozsahu. Zastupitelstvo zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.
Usnesení 34/05/2020: Zastupitelstvo obce Číčenice schvaluje účetní závěrku MŠ Číčenice za rok 2019
v jejím plném rozsahu. Zastupitelstvo zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení 35/05/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 25 000,Kč na realizaci projektu „Obnova ochranných sítí na fotbalovém hřišti v Číčenicích, pořízení přenosných
branek a lajnovačky“.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
Usnesení 36/05/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 270
000,- Kč na realizaci projektu „Udržovací práce na objektu obecní hospody Číčenice“.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
Usnesení 37/05/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši
180 000,- Kč na realizaci projektu „Nákup vybavení Číčenice“. ZO pověřuje starostku obce k podpisu
předmětné smlouvy.
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Neschválené usnesení:
Usnesení 38/05/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 3 000,- Kč na provoz
Linky bezpečí.
Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 03. 08. 2020
Schválená usnesení:
Usnesení 39/06/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program VI. zasedání ZO Číčenice v roce 2020
konaného dne 03. 08. 2020.
Usnesení 40/06/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky
malého rozsahu na akci „Oprava MK Číčenice- Strpí“ dodavatelům Casta a.s. Pražská 467/49, Písek,
Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, Reno Šumava, a.s., Pražská 326,
Vlachovo Březí, Metrostav a.s., Kněžská 368/20, České Budějovice 1, Strabag a.s., Dopravní stavitelství
Odštěpný závod České Budějovice, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, Vialit Soběslav, spol. s r. o.,
Na Švadlačkách 478, 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 5, IČ: 25174533.
Usnesení 41/06/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání hodnocení nabídek
dodavatelů na akci „Oprava MK Číčenice- Strpí“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý,
Ing. Václav Novotný. Náhradníci Renata Regálová, Jiří Hraba.
Usnesení 43/06/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030061022/002 o
zřízení věcného břemene mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.
ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
Neschválené usnesení:Usnesení 42/06/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
prodeje obecních pozemků v k.ú. Číčenice:
- p. č. 4017 o výměře cca 900 m2 - ostatní plocha
- p. č. 4018 o výměře 6 097 m2 - trvalý travní porost
- p. č. 4019 o výměře 2 380 m2 - ostatní plocha
Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 24. 08. 2020
Schválená usnesení:
44/07/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program VII. zasedání ZO Číčenice v roce 2020 konaného
dne 24. 08. 2020.
45/07/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci
„ Oprava MK Číčenice- Strpí“. Vítězným uchazečem se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o.,
Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav II, která nabídla celkovou cenu ve výši 3 099 937 ,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč
uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva uzavřena, schvaluje
zastupitelstvo obce jako zhotovitele firmu STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Jinonice, 158 00 Praha 5,
Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735,397 01 Písek, která nabídla celkovou cenu ve výši
3 183 096,12 Kč vč. DPH.
46/07/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo - zpracování Změny č. 3 územního
plánu Číčenice mezi obcí Číčenice a Ing. Vlastimilem Smítkou, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav
dle předloženého návrhu. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětné smlouvy.
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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.

Připravujeme „Oranžový rok“ 2020
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
Sportovní ples
Vepřové hody
Vánoční dílna

Termín konání: 14. 11. 2020
Termín konání: 27. 11. 2020
Termín konání: 28. 11. 2020

Upozorňujeme pořadatele akcí v rámci "Oranžového roku" na povinnost vyúčtovat zálohu, dodat
článek a kvalitní, neupravené fotografie obsahující příslušné logo, a to nejpozději do týdne
od uspořádání akce. Nebude-li tato povinnost dodržena, nebude možné vyplácet ca na konání akcí a
pořadatelům budou náklady spojené s uspořádáním akce ve výši dle žádosti vyplaceny až následně,
tedy až po splnění uvedené povinnosti.

Den otců
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MŠ Číčenice
Školní rok 2020/2021 začíná i v naší školce
Ptal se chlapec sluníčka:
,, Mohou chodit jablíčka? "
Slunce na zem posvítilo,
velice se podivilo.
Co to je?
/ježek /

Opravdu tam jablíčka
vozí jehel kulička
Dupe, funí, naříká,
je to tíha veliká...

Po prázdninovém uzavření se do naší školky děti opět vrátily s veselým úsměvem
na tvářičkách a spoustou povídání. Paní učitelky přichystaly mnoho nových her i hravých a
naučných aktivit. Všichni se těšíme na společně strávené chvíle v naší ,,žluté školce." Jedno si
ale všichni stále připomínáme: nacházíme se v období, kdy je bezprostředně nutné dodržovat
všechna bezpečnostní a hygienická doporučení MZČ a samozřejmě MŠMT. Pečlivě budeme
stále dbát na dodržování hygienických zásad a pravidel. S dětmi si užíváme krásně uklizených
tříd, ale i školní zahrady, kde ještě nedávno pracoval nejen pan truhlář a pan elektrikář, ale
rovněž pán, který nám připojil interaktivní tabuli a pomohl s PS technikou. My děti si
ve školce a na zahradě nejen hrajeme, ale také se připravujeme na den, kdy stejně jako
letošní předškoláčci – Barborka, Matyáš, Vašík, Anetka, Anička, Alžbětka a Esterka
vstoupíme do 1. třídy základní školy. Na jejich místa byly zapsány další nové děti - Bára,
Veronika, 2 Nicolky, David a Dominika. A i jim opět společně s dětmi zazpíváme Rouškovou
písničku a řekneme třeba tuto rouškovou básničku:
První, druhá, třetí, roušky světem letí.
Nosíme je každý den, první, druhá, třetí, mají je i děti.
Činnosti s dětmi jsme v novém školním roce započali novým integrovaným blokem, kde jsme
poprosili sluníčko, aby nám otevřelo naši školičku a seznámilo všechny děti i dospělé s pravidly
bezpečného života v naší školce. Budeme si i v dalších dnech zpívat, říkat básničky, scházet
se při činnostech na kroužku Kuchtíka, Ajtíka, stříhat, lepit, poslouchat pohádky a písničky a
jakmile bude nebezpečí COVID slábnout, snad opět začneme jezdit na výlety a poznávat nová
zajímavá místa mimo naši školku. Na tom se ale ještě domluvíme s rodiči dětí na třídní
schůzce, ještě než začne podzim. Všichni si také při básničky zatleskáme :
Hruška na zem padala,

Ježeček se velmi lek,

tlesk, plesk, bum,

tlesk, plesk, bum,

ježečkovi na záda,

celou hrušku za to sněd,

tlesk, plesk, bum.

tlesk, plesk, bum.

Také společně připravíme jablíčkové dobroty a podíváme se na pohádku Červíka Pepíka.
Bc. Jitka Langerová
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MDD – Zábavný park MIRAKULUM

jsme s obavami, že nám nebude přát počasí.
V areálu po celou dobu nám svítilo sluníčko a
až hodinu před odjezdem začalo pršet. V autobusu
byla příjemná atmosféra, prostě byl to moc pěkný
výlet. Věříme, že výlet k oslavě Mezinárodního dne
dětí potěšil všechny zúčastněné. Děkujeme
generálnímu partnerovi JE Temelín ze Skupiny
ČEZ.
Zdeněk Vrzák

Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice
připravil v rámci projektu „Oranžového roku 2020“
první akci k oslavě Mezinárodního dne dětí
po vyhlášení nouzového stavu.
V sobotu 6. června padesát dospělých a dětí se
vypravilo na celodenní výlet autobusem
do zábavního parku Mirakula v Milovicích. Vyjeli
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Odhalení pamětní desky
V sobotu 5. září se konala slavnostní událost při
příležitosti odhalení pamětní desky profesora
Ctirada Johna, čestného občana naší obce, který
se 15. srpna 1920, tedy před sto lety, narodil
v budově zdejší mateřské školy. Pěvecký soubor
Regina zahájil tuto slavnost.
Starostka obce přivítala paní doktorku Štěpánku
Čapkovou a pana Radka Johna, dceru a syna
profesora Ctirada Johna. Doktora Jaroslava
Svobodu, imunologa, uznávaného experta mj.

na problematiku HIV a taky českého Dr. House,
který přijímá pacienty, nad jejichž obtížně
diagnostikovatelnými nemocemi všichni ostatní
doktoři zlomili hůl a ostatní kolegy, přátele a
příbuzné profesora Ctirada Johna. Dále přivítala
pana Jiřího Louženského, který se zasadil nemalou
měrou o uspořádání této slavnostní události a
podílel se i na její realizaci.
Na závěr poděkovala všem, kteří si svou účastí na
této vzpomínkové oslavě přišli připomenout a uctít
památku profesora Ctirada Johna.
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Brigády MS Strážka Číčenice
Členové MS Strážka Číčenice vyžnuli paseky v Remízu a provedli vysečení a vyřezání okolí poldru
Hlinavka v Újezdci.
Začali s vyžínáním paseky za Dolem Jaroslav a malé paseky u Mlýnského rybníka.
Václav Vítek
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Posezení s hasiči v Číčenicích
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí Číčenice
v rámci projektu Oranžového roku 2020 uspořádali
v sobotu 8. srpna posezení s hasiči. Zavítali mezi
nás i hasiči města Netolice, města Písku a hasiči z
Malovic. Naši hasiči brali toto odpoledne i jako
prevenci a pozvali mezi nás z obvodního oddělení
Policie České republiky Vodňany prap. Mgr. Pavla
Varnušku.
Netoličtí hasiči přijeli s automobilem TATRA
TERRA CAS 20 a ŠKODA 706 RTHP CAS 25.
Z Písku nám přivezli ukázat a představit FORD
RANGER s velkoobjemovým čerpadlem a hasiči
z Malovic přivezli krásně udržovanou ruční
stříkačku.

Bylo se opravdu na co dívat, prohlédnout,
osahat a dozvědět se spoustu zajímavých věcí.
Naši a netoličtí hasiči předvedli hašení požáru.
Přítomným, bylo umožněno se i svézt v naší
cisterně. Samozřejmě největší zážitek z jízdy měly
děti, ale i dospělí. Akce se vydařila a vše dopadlo
na jedničku. Pro děti bylo připraveno překvapení
v podobě malování na obličej.
Musím poděkovat všem přítomným členům
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Číčenice, ale
hlavně přítomným členům hasičů města Netolice,
Písku a Malovic, kteří přijali pozvání mezi nás.
Nemohu opomenout ani na prap. Varnušku.
Všichni jsme si posezení s hasiči náramně užili a
za to patří velký dík i našemu generálnímu
partnerovi JE Temelín ze Skupiny ČEZ.
Renata Regálová
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Oprava místních komunikací a veřejného osvětlení
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Listování knihou života
V sobotu 5.září byla slavnostně odhalena pamětní
deska zdejšímu rodákovi Ctiradu Johnovi. Jeho rodným
domem byla dne 15. srpna 1920 budova školy, kde se
také nacházel služební byt jeho rodičů. V roce 2009
vydalo pražské nakladatelství Galen knihu Zrcadlo mých
lásek aneb vzpomínky. V knize Ctirad John vzpomínal
na prožitý život od
dětství a mládí v Číčenicích,
Vodňanech a Písku, vysokoškolské studium v Praze i
na různé rodinné a pracovní události v průběhu
uplynulých let. Zde je několik ukázek z této zajímavé
knihy.
První touhy po dálkách jsem zase pociťoval na
místním nádraží. Číčenice na to, jak jsou malé, měly
ohromné nádraží. My, kluci, jsme trávili nedělní
odpoledne na nádraží. Tam jsme chodili a snili
při koukání na vlaky; na rychlících z Prahy do Rakouska
jsme na vagonech prvně četli jídelní vůz, lůžkový vůz.
Nikdy jsme s nimi nejeli, ale sáli jsme z nich exotiku, to omamné volání dálek… Tatínek ve Vodňanech
začal od září 1927 učit na obecní škole. Do školy jsme chodívali spolu, každé ráno z domku na východní
straně Vodňan.
Na housle jsem začal hrát od čtvrté obecné a vydržel jsem do sexty, tedy sedm let. Chodíval jsem
do hudební školy, kterou vedl velmi progresivní pan ředitel Uher. Housle byly kus mého mládí a jsem
za to vodňanské muzice moc vděčný.
Vodňany na mě nalehly svou literární tradicí. Tlačen hlavně tátou činným ve vlastivědném sborníku a
v muzeu, stal se ze mě zeyerovec, tam jsem pořád chodil v nadhlavníku se slavnou vodňanskou trojicí
Zeyer, Herites, Mokrý.
Ve Vodňanech jsem také později potkával Jana Zrzavého, se kterým jsem měl možnost i mluvit.
Za války jsem jednou jel na kole úzkou cestičkou podél Blanice. Tam proti mně kráčel, v kostkované
košili, černý balet na hlavě. To bylo překvapení. Seskočil jsem z kola, sundal si rádiovku, poklonil se a jel
jsem dál. Tatínek pak vymyslel záminku, jež by mi dopomohl proniknout do Zrzavého vodňanského
tuskulu. ,,Pokus se požádat o výstavu jeho obrazů v galerii píseckého muzea“. (Tam tehdy tatínek mimo
jiné působil). Výstava se nakonec nekonala, ale já měl důvod k několika návštěvám.
V jedenácti letech jsem dělal přijímací zkoušku do reformního reálného gymnázia v Prachaticích.
Když se dneska ohlédnu za svými profesory, několik z nich bylo opravdu na úrovni. Učitel přírodopisu byl
profesor Otto Chadraba. Ten v nás probudil vášeň nejen pro obligátní sbírání kytiček, ale rovněž
pro skutečnou biologii. Druhý ohromně zajímavý pól tam tvořila čeština. Měl jsem dva učitele, pana
profesora Voříška, který mě naučil staročeskou literaturu a potom paní profesorku Kalouskovou, později
známou pražskou sinoložku, na literaturu světovou.
Léto roku osmatřicátého bylo nádherné, já jako sokol cvičil ve Vodňanech, kde fungovala sokolské
jednota Župa Husova. A cvičil jsem pak i na X. všesokolském sletu, jenž se konal na přelomu června
července 1938 v Praze na Strahově.
Podzim roku osmatřicátého začal vyklízením Prachatic, což samozřejmě postihlo i celé naše
gymnázium. Sbírky jsme rozdělovali po bedničkách do kabinetů v Bavorově, Vodňanech a jinde.
Ve Vodňanech vznikla střední škola, pokračování prachatického gymnázia. Město Vodňany totiž
prozatímnímu gymnáziu velkoryse nabídlo, a to tatínka zabolelo, jediné možné prostory – městské
muzeum. Takže v prostorách, kde stály milované Alšovy kartony, jsem zažil 15. březen. Celá naše oktáva
se nahrnula na radnici na tom čtvercovém náměstí k oknu, když tam od Heritesovy lékárny,
od Prachatic, přijížděly sněžením rozostřené, špinavé siluety německých vojenských aut… V létě téhož
roku jsme se stěhovali do Písku.
Pokračování v příštím čísle.

Připravil: Jiří Louženský
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Pranostiky
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho
sněhu.
Havel větrem foukává, Voršila (21. 10.) tepla
nedává.
Opadá-li listí do polovice října,
svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá
zima
Po svatém Havlu kráva ráda v stáji stává.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Šimona a Judy - zima je všudy.Šimona a Judy
biče schovejte, kyje řezejte, rukavice vyndejte!
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku
věží.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima;
je-li zima o Všech svatých, bývá o Martine léto.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za
metelicí se honí.

Jubilanti:
Omlouváme se jubilantům, kteří oslavili své krásné narozeniny v měsíci červnu a nebyli zveřejněni
v Číčenickém hlasateli.
R. Regálová
Červen:
Srpen:

Září:

Houdková Dagmar
Kašpar Ladislav
Hájková Blanka
Našincová Helena
Vrzák Zdeněk
Hečková Jaroslava
Vavrušková Marie
Veselá Hana

70
70
82
82
65
65
91
70

Narodil se:
Kostka Jan

Rozloučili jsme se:
Našincová Helena
Vobr Vladimír

&15

Číčenický hlasatel

Pod pokličkou

Sekaná v pivu
700 g mletého masa, 200 g olomouckých tvarů žků , vejce, č esnek,
cibule, strouhanka, 200 ml tmavého piva, sů l, pepř , majoránka
V míse smícháme mleté maso, nastrouhané tvarů žky, vejce,
prolisovaný č esnek a najemno nakrájenou cibuli. Zř edíme pivem,
osolíme, okoř eníme a zahustíme strouhankou, aby vznikla kompaktní
hmota. Mokrýma rukama vytvarujeme dvě až tř i šišky, které dáme
do pekáč e. Podlijeme vodou a peč eme v troubě př i stř ední teplotě asi
hodinu. Podle potř eby podléváme výpekem.
Sládkova pivovarská bašta
600 g vepř ové kýty 1 ks ostravské klobásy, 1 ks č ervené papriky, 1 ks
žluté papriky, 1 cibule, 2 dl svě tlého piva, pepř , olej, sů l
Maso nakrájíme na nudlič ky, cibuli na kostič ky papriky na proužky,
klobásu na koleč ka, č esnek utř eme. Na rozpáleném oleji osmahneme
cibuli, př i dáme maso, zprudka opeč eme, osolíme, opepř í me,
podlijeme pivem a necháme dusit do mě kka. Nakonec př idáme
nakrájenou klobásu a papriku, utř ený č esnek a 5 minut restujeme,
až paprika změ kne a klobása se opeč e. Podáváme s brambory,
hranolky nebo chlebem.
Belgický guláš
1 kg cibule, 1 stroužek česneku, 1 kg hovězího masa z kýty, 3 lžíce přepuštěného másla, pepř, sůl, 500 ml
hovězího vývaru, 330 ml černého piva, 2 lžíce cukru,1 bobkový list,n 2 lžíce Dijonské hořčice, 1 krajíc
chleba, 1 kg hranolků
Oloupeme a nakrájíme cibuli a česnek. Omyjeme hovězí maso a osušíme. Na velké pánvi a osmahneme
nakrájené maso. Asi po 5 minutách přidáme cibuli a česnek a smažíme dalších 5 minut. Dochutíme
pepřem a solí. Podlijeme hovězím vývarem a pivem. Vmícháme cukr, přidáme bobkový list a chléb
potřený hořčicí. Ten položíme hořčičnou stranou dolů. Dusíme zvolna pod pokličkou 1,5 - 2 hodiny.
Pokud je to nutné, přidáme trochu vody. Připravíme hranolky v troubě nebo fritéze. Když je maso měkké a
omáčka zhoustne, podáváme s hranolkami.
Bůčkové škvarky na černém pivě
500 g i více vepř ového bů č ku i s ků ží, 1 - 2 soli, trochu č erného piva
Buč ek nakrájíme na špalky velké jako palce a to i s ků ží, tu ponecháme! Špalky bů č ku dáme do pekáč ku,
osolíme, mírně podlijeme č erným pivem a dáme péci odklopené v troubě vyhř áté na 220-250 °C asi 30
minut, bě hem peč ené dvakrát kousky bů č ku promícháme.
Havířská pomazánka
150 g másla, 120 g měkkého tvarohu, 80 g olomouckých tvarůžků, 1 dl piva, 1 ks cibule, 1 ks sterilované
feferonky, mletá paprika , sůl
Máslo ušleháme s tvarohem. Přidáme mleté tvarůžky, nadrobno nakrájenou cibuli a feferonku. Osolíme,
ochutíme mletou červenou paprikou a pivem, důkladně promícháme.
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