Číčenický hlasatel
Ročník 10., číslo 1

Březen 2017

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE:
* Starostka obce se zúčastnila Valné hromady DSO BOR
(Dobrovolný svazek obcí Blanicko - otavského regionu).
Na programu byla kontrola usnesení z minulé VH, zpráva
o činnosti rady, rozpočtové opatření, Svazková hasičská
soutěž, Projekt „Kompletní rozvoj života v regionu“ – POV
Jčk 2016 a Projekt CSS – návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci.
* SMOOS (Svazek měst a obcí okresu Strakonice) pořádal
Valnou hromadu. Na programu bylo schválení závěrečného
účtu a zpráva o hospodaření a jeho přezkumu za rok 2015.
Schválení úpravy Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Zpráva o činnosti SMOOS
za první pololetí 2016 a informace o dotacích přidělených
z Programu obnovy venkova Jč Kraje.
* Obec Číčenice přes DSO BOR (Dobrovolný svazek obcí
Blanicko-otavského regionu) zažádala o kompostéry o
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objemu 900l pro občany, kteří se v dotazníkovém šetření
přihlásili.
* Starostka obce se zúčastnila jednání pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb ORP Vodňany
v zasedací místnosti Městského úřadu Vodňany. Cílem
těchto pracovních skupin je realizace Akčního plánu
sociálních služeb na území ORP Vodňany pro rok 2017.
Smyslem pracovních skupin je předkládat a hovořit
o potřebách uživatelů sociálních a doprovodných služeb.
* Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Blanickootavského regionu se konala v zasedací místnosti svazku
ve Vodňanech. Na programu byla kontrola usnesení
z minulé VH. Zpráva o činnosti rady, rozpočtové opatření,
informace o činnosti CSS ve Vodňanech. Akční plán svazku
na období 2017-2018, připravované žádosti POV JčK,
OPŽP a další.
* Dne 8. 11. 2016 od 14,00 hod v malé zasedací místnosti
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Zastupitelstvo projednalo
MÚ ve Vodňanech se konal seminář na téma: Zadávání
veřejných zakázek-změny dle nového zákona č. 134/2016 Sb.
oproti stávající úpravě, vztah zadávání zakázek a smlouvy o dílo
dle NOZ, vymáhání poplatků obcí a další. Přednášel JUDr.
Luboš Průša.
* Ze SMOOS (Svazek měst a obcí okresu Strakonice) obdržela
naše obec pro letošní rok z dotace POV JčK 10 ks laviček a
kolostav.
* Valná hromada DSO Blanicko – Otavského regionu se konala
dne 6. 12. 2016. Na programu byla kontrola usnesení z minulé
VH, zpráva o činnosti rady, rozpočet na rok 2017, rozpočtový

výhled na období 2018 – 2019, POV Jčk 2017 – projekt, CSS
Vodňany – 2. setkání starostů a další.
* Starostka obce se zúčastnila Setkání starostů Dobrovolného
svazku obcí Blanicko – otavského regionu v rámci
realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb.
Na programu byla zpráva o činnosti CSS Vodňany za uplynulé
období, plán činnosti na další období, projednání návrhů na
změny v činnostech zajišťovaných CSS, vyhodnocení dotazníků
- Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb u jednotlivých starostů atd.

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 19. 09. 2016
Přijaté usnesení
35/05/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje program V. zasedání ZO Číčenice ze dne 19. 09. 2016.
36/05/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku ppč. 518/1 v k.ú. Číčenice
o výměře 14 m2.
37/05/2016: Zastupitelstvo obce určuje místo a stanovuje dobu konání sňatečních obřadů takto: místem pro konání
slavnostních (sňatečních) obřadů se určuje zasedací místnost OÚ
Číčenice a to každou první sobotu v měsíci v době od 10:00 do 14:00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo, že k přijímání
prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu §11a, odst.1, písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, budou oprávněni starostka Renata Regálová a místostarosta Daniel
Veselý. Současně ve smyslu § 108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje,
že při významných příležitostech a občanských obřadech může starostka Renata Regálová, místostarosta Daniel Veselý
užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká
republika.
38/05/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení 65% podílu k DT 7/POV 2016 na zakoupení 5 ks pivních setů
ve výši 6. 793,- Kč.
39/05/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Číčenice Bc. Jitky Langerové navýšení
neinvestičního příspěvku na provoz v roce 2016 o částku 80.000,- Kč.

„Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice“
Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku našemu projektu „Obnova herních prvků a
dopadové plochy v MŠ Číčenice“ v grantovém řízení Oranžové hřiště v částce 220 000,- Kč. Musím poděkovat Nadaci
ČEZ, že podpořila naši žádost o příspěvek na výměnu herních prvků a dopadové plochy na hřiště v naší mateřské škole.
Jak jistě víte, naší obci byl pro letošní rok už schválen nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč, za který jsme vyměnili
herní prvky na dětském hřišti za obchodem. Díky Nadaci ČEZ budou mít všechny děti, které navštěvují mateřskou školu
v Číčenicích bezpečné prostředí her a zábavy.
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Informace
ZTRÁTY A NÁLEZY
Informace o ztrátách a nalezených věcech
Evidenci ztrát a nálezů vede OÚ Číčenice. Obecní úřad Číčenice shromažďuje ztracené a nalezené věci, které
eviduje 3 roky. Poté o jejich osudu rozhodne příslušná komise. Nalezené doklady jsou předány úřadu, který je
vydal.
Dotazy na ztracenou věc a bližší informace budou podány na tel. 383 381 101,
e-mail: cicenice.borovkova@gmail.com
Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice
Při převzetí ztracené věci musí občan sdělit místo ztráty a přesný popis ztracené věci, popř. musí prokázat, že mu
věc náleží (např. doklad o koupi, protokol z Policie ČR).
Legislativa
dle § 1052 občanského zákoníku, ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se věc
za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří
dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů a není-li jich, postupuje, jako by byl
nálezcem.
Dle § 1057 občanského zákoníku, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce,
obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích,
mohou je tyto osoby jen užívat, to platí i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její
vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od doby vyhlášení nálezu, vydá
se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické
právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.
Pořadové číslo Datum nálezu

Místo nálezu
Číčenice

1/2016

11.07.2016

2/2016

09.09.2016 Číčenice - Cihelna

Nalezená věc

Lhůta pro likvidaci

Klíče od vozidla

08/2019

10 ks plechových garáží

10/2019

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že odvoz biologického odpadu v roce 2017 budeme zajišťovat nejdříve od měsíce dubna.
Děkujeme za pochopení.
Po dobu od prosince do března je zákaz na návsích bioodpad ukládat!
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Ze života obce
Tříkrálové koledování 2017
Dobrovolníci Charity Česká republika děkují všem dárcům za vlídné přijetí a obdarování při lednové Tříkrálové sbírce.
Koledovalo se ve farnostech Vodňany, Skočice, Lomec, Chelčice, Bílsko a Bavorov, celkem na 36 místech.
Z České spořitelny ve Vodňanech bylo odesláno na centrální účet Charity ČR 241,406,- Kč. Z toho se 65 % vrátí podle
dlouhodobého vzorce koncem 1. čtvrtletí t. r. na Vodňansko a Bavorovsko. Prostředky budou využity na schválené programy –
pro Hospic v Prachaticích, Domov Žlutý Petrklíč na Lomci, terapeutickou dílnu v Domově sv. Linharta v Chelčicích,
pro Občanskou poradnu charity ve Vodňanech, pro přímou pomoc potřebným, na akci pro koledníky.
To vše můžeme v našem regionu podniknout díky štědrosti dárců a obětavosti koledníků – dětí, mládeže i dospělých. Zvláště
děti a mládež si zaslouží náš obdiv. Mohli si užívat zimní radovánky, ale obětovali svůj čas pro druhé. Uznání patří také rodičům, kteří
podporují své děti v dobročinnosti. K dobrému průběhu sbírky přispívá mnoho dalších jednotlivců i organizací a také požehnání,
kterým nás vyprovází pan farář Mgr. Tomáš Hajda. Také děkujeme správním odborům MěÚ ve Vodňanech a Bavorově, okolním
obecním úřadům, školám, skautům, malým hasičům v Drahonicích, České spořitelně ve Vodňanech, Diecézní charitě v Českých
Budějovicích a mnoha dospělým, kteří pracují pro zdárný průběh sbírky a dobré využití prostředků.
Přejeme všem, aby přání a požehnání od koledníků přinesly dobro Vám a Vašim blízkým v celém roce 2017 a ať Vás vede
dobrá hvězda.
Stále je možné žádat o pomoc v nouzi. Kontakty: Občanská poradna Charity v ul. Dr. Hajného 22, Vodňany, tel.:
731 196 120, Marie Horáková, tel.: 383 383 638, 731 974 731, MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany, Lenka Ebelová,
tel.: 728 073 560.
Marie Horáková a Lenka Ebelová
místní koordinátoři
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Oranžový rok v obci

Připravujeme „Oranžový rok“ 2017
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
Velikonoční dílna

Termín konání: 08. 04. 2017

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Termín konání: 16. 04. 2017

Pálení čarodějnic

Termín konání: 30. 04. 2017

Kočárkovo-koloběžková rallye

Termín konání: 13. 05. 2017

Mezinárodní den dětí

Termín konání: 03. 06. 2017

Den otců

Termín konání: 17. 06. 2017

10 let Číčenického klubu

Termín konání: 17. 06. 2017

Upozorňujeme pořadatele akcí v rámci „ORANŽOVÉHO ROKU“ na povinnost do týdne od uspořádání akce
vyúčtovat zálohu, dodat článek a kvalitní (nijak upravované) fotky s LOGEM emailem na OÚ Číčenice. Pokud tuto
povinnost pořadatelé nedodrží, nebudou vypláceny zálohy před konáním akce. To znamená, že pořadatelé
všechny náklady spojené s uspořádáním akce uhradí ze svého a až po dodání fotografií s logem a článku
elektronicky na OÚ jim budou proplaceny náklady v domluvené výši (dle žádosti).

Ohlédnutí za Oranžovým rokem 2016 v Číčenicích
Díky podpoře Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ se mohly v rámci Oranžového roku 2016 v Číčenicích konat
zbývající plánované akce. Největší akcí bylo „Zpívání koled“ u obecního úřadu. Zastupitelé obce popřáli všem
přítomným krásné svátky a vše nejlepší do nového roku 2017. V době konání této akce začalo krásně sněžit, a proto
se připravený teplý čaj, punč, griotka a grog popíjel na zahřátí. Jako každý rok bylo připraveno i něco k zakousnutí.
Děti si zpříjemnily setkání rozzářenými prskavkami a všichni přítomní, malí i velcí obdrželi dárek. Společně jsme si
zazpívali naše nejznámější koledy a navodili si tak krásnou vánoční atmosféru.
Další plánovanou akcí byl vánoční turnaj ve stolním tenisu pořádaný v hospodě U Polívků. V dětské kategorii se
na první příčce umístila Nikola Hrdličková, na druhé Tereza Novotná a na třetí Milan Bašar. V kategorii dospělých se
na prvních příčkách umístili David Veselý, Pavel Klomfar a Dana Hrdličková. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme
se na další turnaje.
Poslední dvě akce pořádané ke konci roku 2016 a přivítání nového roku 2017 se konaly v obecním hostinci a
v hospodě U Polívků. Generálním partnerem byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ. Bez její finanční podpory by nebylo
možné tyto akce uspořádat. Nedovedeme si představit, že by náš spolkový život v obci nadále nebyl podporován
z Oranžového roku. Děkujeme za výbornou spolupráci a podporu, jaká se nám do naší obce Číčenice dostává.

Generálním partnerem zmíněných akcí v Číčenicích je
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN ze SKUPINY ČEZ,
které patří veliké poděkování
Číčenický hlasatel
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Ze života obce
Návštěva Informačního centra JE Temelín

Obyvatelé obce Číčenice a z okolí navštívili v sobotu 11. února 2017 Informační centrum JE Temelín. Průvodkyně
IC JE Temelín paní Molnárová se ujala naší 30 ti členné skupiny. Svým vyprávěním nás velmi příjemně zatáhla
do tajů jaderné elektrárny. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací při shlédnutí 3 D filmů v kinosále IC
o jaderné technologii. Děkujeme za příjemně strávené sobotní dopoledne a doporučujeme návštěvu IC JE Temelín
všem, nejen z našeho okolí
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Ze života obce
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se uskutečnila v sobotu 3. prosince
2016 v Obecní hospodě v Číčenicích. Byla tak jako pokaždé hojně
navštívena dětmi a jejich rodiči. Mikuláš s Andělem a dvěma čerty
si mezi dětmi získali respekt a žádné dítě nebylo odneseno
do pekla, přestože měli čerti připravený na ně velký pytel. Několik
dětí si poplakalo, ale pak Mikulášovi přednesly básničku a za to se
jim dostalo sladké odměny cukroví a ovoce v balíčku. Tak jako
vždy dětem hrál DJ Olin.
Akce se uskutečnila v rámci Oranžového roku. Pořádal jí
Číčenický klub, z. s. ve spolupráci s obcí Číčenice a Generálním
partnerem JE Temelín ze skupiny ČEZ. Nedá mi nepřipomenout,
že náš Číčenický klub funguje již 10 let v této spolupráci.

Blanka Hájková
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Vánoční dílna
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Ze života obce
Vánoční zpívání
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Silvestr
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Ze života obce

IX. Myslivecký ples

Myslivecký spolek Strážka Číčenice uspořádal ve spolupráci s obcí Číčenice dne 10. února v rámci Oranžového
roku 2017 v obecním hostinci v pořadí již IX. myslivecký ples. Tato kulturně společenská akce měla vysokou
návštěvnost. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela „Marná Snaha“. Většina účastníků se v průběhu plesu dobře
bavila jak tancem a poslechem hudby, tak i mnozí z nich si odnesli hodnotnou výhru z bohaté tomboly.
Myslivecký spolek Strážka Číčenice tímto děkuje obci Číčenice a všem sponzorům, dobré obsluze a všem,
kteří přispěli k zdárnému průběhu pořádané společenské akce. Generálním partnerem této akce byla JE Temelín
ze Skupiny ČEZ.
František Holát, Václav Novotný
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Ze života obce
Maškarní bál pro děti v Číčenicích

V sobotu 18. února Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2017 za podpory JE
Temelín ze Skupiny ČEZ uspořádal „Maškarní bál pro děti“. Bálu se zúčastnily děti v maskách i bez masek, které se přišly
podívat na své kamarády či sourozence. Samozřejmě byla také na plese hojná účast rodičů a prarodičů. Sál zaplavila
pestrá škála masek. Maškarním odpolednem děti provázel klaun, který je obdarovával sladkostmi. Pro přítomné bylo
připravené vystoupení divadélka KAŠPÁREK – Ferda Mravenec - práce všeho druhu. Nemohla chybět Beruška ani Brouk
Pytlík. Divadélko se líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Dětská diskotéka, spokojené a rozesmáté děti ve veselých
kostýmech, tak to byla atmosféra letošního karnevalu. Hudbou nás provázel po celé odpoledne DJ Olin. Na návštěvníky
čekala pestrá tombola. Bylo to velmi pěkné odpoledne. Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Dík patří i všem rodičům, kteří svým dětem dopřáli aspoň na chvíli se proměnit v pohádkové bytosti. Těšíme se za rok
na viděnou. Generálním partnerem byla JE Temelín Skupina ČEZ, děkujeme.
Číčenický hlasatel
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Číčenický klub
Desetileté výročí Číčenického klubu
Jako kronikářka Číčenického klubu navazuji na článek z minulého čísla Číčenického hlasatele a pokračuji
ve vzpomínkách na velice úspěšnou desetiletou činnost Číčenického klubu.
V roce 2010 měl Číčenický klub 37 členů a jeho předsedkyní byla paní Ilona Mrkáčková. V tomto roce se
pořádalo 18 akcí a některé z nich byly pořádány v Oranžovém roku 2010 ve spolupráci s JE Temelín. Opět měl velký
úspěch maškarní karneval pro děti, kde se soutěžilo o nejkrásnější masky, tančilo se s DJ Olinem a nechyběla i bohatá
tombola. Koncem dubna se slétly na hřiště čarodějnice, v květnu se jela kočárková rallye, v červnu se na oslavě MDD
sešlo 113 účastníků, kde si děti zaskákaly ve skákacím hradu, viděly ukázku práce hasičů-záchranářů a prohlédly si i
sanitu Rychlé záchranné služby z Vodňan. Dále se pořádal také turistický pochod ,,O číčenickou kočičku“, diskotéka
pro děti, zábavné odpoledne s lampionovým průvodem a mikulášská nadílka. Pro dospělé se v tomto roce pořádala
přednáška s Mudr. Petrou Jarešovou, májová zábava, setkání seniorů, divadelní představení ochotníků z Netolic,
humanitární sbírka, silvestrovská zábava a na závěr roku se v sále hotelu U Polívků konala vánoční výstava, kde se
vystavovaly krásné vánoční dekorace, ozdoby, perníčky a jiné výrobky, které vytvořili občané z Číčenic a okolí. Děti i
dospělí se tu mohli naučit zdobit perníčky a také se soutěžilo „O nejlepší vanilkový rohlíček“. V tomto roce obdržela
obec Číčenice od ministerstva obrany ČR ocenění za péči o válečné hroby. Vedení obce Číčenice poděkovalo
Číčenickému klubu za trvalou péči o tyto památky.
V roce 2011 se Číčenický klub zapojil opět do Oranžového roku. První akcí byl v tomto roce opět maškarní
karneval, kde vystupovalo divadélko KOS s pohádkou a pak se pořádalo několik již tradičních akcí pro děti i dospělé.
Na oslavě MDD se soutěžilo na pohádkové stezce, jezdilo se na koních a nechyběl i skákací hrad a sladké odměny
pro děti. Klub pořádal několik tvořivých dílen, nejen velikonoční a vánoční, ale i dílny, kde jsme se učily háčkovat a
vyšívat. Také jsme obdivovali ukázku zdobení a přípravy studené kuchyně pana Mrkáčka a paní Vaidišové. V září se
pořádalo setkání seniorů, kde vystupovaly děti z Číčenic s ukázkou aerobiku a pak i s hudebním a recitačním
vystoupením. Na konci roku se pořádala mikulášská nadílka se zábavným programem „S čerty nejsou žerty“ a posezení
u punče.
V roce 2012 se na valné hromadě klubu zvolilo nové představenstvo a novou předsedkyní se stala paní Jiřina
Cardová. V březnu 2012 se pořádal pro děti maškarní karneval, tentokrát s kouzelníkem, velikonoční dílna, v dubnu
turistický pochod o Číčenickou kočičku“ a pálila se čarodějnice. V květnu jsme se sešli na kočárkovo- koloběžkové
rallye, kde se závodilo nejen s kočárky, ale i na kolech a koloběžkách a všechny přítomné maminky dostaly k svátku
matek květinu. Na oslavě MDD, které se konalo na místním hřišti, se sešlo 160 účastníků, děti si zasoutěžily, o hudbu se
postaral DJ Olin, jezdilo se na koních a hasiči z Vodňan nám ukázali, jak se hasí požár a vyprošťují se lidé
z havarovaného auta. Také se pořádala v červnu šipkovaná, kde děti poznávaly rostliny a živočichy žijící ve volné
přírodě. Ke konci roku bylo opět setkání seniorů, kde vystupoval taneční soubor „Řepické babči“, dále se pořádal
lampionový průvod, humanitární sbírka, vánoční dílna, mikulášská nadílka pro děti a vánoční výstava. V tomto roce se
pořádalo 11 akcí v rámci Oranžového roku 2012 s podporou ČEZ JE Temelín
Alena Scherlingová

Číčenický hlasatel
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Ocenění
Nositel Medaile Josefa Hlávky za rok 2016
Dne 6. prosince 2016 převzal prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. na lůžku Centra následné péče
ve Fakultní nemocnici v Motole mimořádné ocenění Medaili Josefa Hlávky. Pan profesor se narodil
dne 15. srpna 1920 v Číčenicích v rodině učitele Čestmíra Johna. Bydlel ve Vodňanech a v Písku. Je
absolventem gymnázia v Prachaticích. Přestože další studium a profese ho přivedli do Prahy,
po celý život má srdečný vztah k Vodňansku a Písecku i živý zájem o společenské a kulturní dění
u nás. Vzpomínky na dětství a mládí v jižních Čechách zařadil do své knihy Zrcadlo mých lásek aneb
vzpomínky. Je především autorem půvabné knížky Tatínkovy Vodňany.
Medaili Josefa Hlávky obdržel na návrh rektora Univerzity Karlovy: „Prof. MUDr. Ctirad John,
DrSc. je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života 1. lékařské fakulty UK, kde
celý život působil v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu, řadu let ve funkci přednosty.
Odborně se věnoval imunologii i mikrobiologii a dosáhl řady původních objevů. Je autorem mnoha
vědeckých publikací a učebnic, mezi mikrobiology a imunology má celou řadu žáků. Je skvělým
pedagogem jeho přednášky jsou proslulé nejen svou odbornou, ale také filozofickou úrovní. Celým
generacím lékařů je znám také jako skvělý organizátor odborného života. Mimo jiné se podílel
na založení Učené společnosti ČR a České lékařské akademie.“
Blahopřejeme a přejeme zdraví!

Prof. Ctirad John, DrSc. převzal medaili Josefa Hlávky z rukou profesora JUDr. Václava Pavlíčka,
CSc., předsedy správní rady Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“ (vlevo) a
profesora MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektor UK (vpravo).
Číčenický hlasatel
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Ze života obce

Jubilanti
Leden:
Únor:

Vobrová Jarmila
Zlámalová Jiřina
Horáková Marie
Kuřinová Marie
Březen:
Koblencová Margita
Vítek Jiří
Reindl Pavel
Narodil se: David Beneš, Újezdec

Rozloučili jsme se:

Číčenický hlasatel

85 let
75 let
75 let
65 let
90 let
70 let
70 let

František Hečko, Číčenice
Píchová Vlasta, Újezdec
Diblík Jan, Újezdec
Kuneš Jiří, Číčenice
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Z historie obce
Počátek husitských válek
Dějiny vesnic Číčenic, Strpí a Újezdce jsou velmi těšně
spjaty s historií nedalekého královského města Vodňan, i
když jejich vlastníci byli církevního a šlechtického
původu. Po celý středověk a první staletí novověku (14. –
18.století) různé národní i regionální události
bezprostředně zasahovaly do osudů lidí, tehdy žijících
v oblasti vodňanské krajiny.
V minulém čísle Hlasatele jsme sledovali vývoj událostí za
panování prvních Lucemburků na českém trůně
v průběhu čtrnáctého století a na počátku století
patnáctého, a to krále Jana, císaře Karla IV. a Václava IV.
Byla to významné a zároveň velice složité období
ve
vývoji českého státu. Doba Karlova znamenala
rozkvět českého království a upevnění moci panovníka.
Naopak do období vlády jeho syna Václava IV. se velmi
negativně promítaly různé mezinárodní události, např.
boje církve se světskou mocí, církevní problémy a sociální
i mocenská politika feudálů snažících se získat co největší
vliv a moc nad panovníkem. Velmi složité problémy
tehdejší západní Evropy brzy zasáhly i území českého
království a král Václav IV. jim velmi těžko čelil. Toho
využili nejenom panovníci z okolních zemí, např. jeho
vlastní bratr Zikmund, ale i přední představitelé českého
kléru a šlechty. Tyto spory několikrát vyvrcholily zajetím
a uvězněním krále Václava IV. na různých českých a
rakouských hradech. V roce 1394 byl král Václav zajat
českou odbojnou šlechtou a postupně vězněn i
na
několika rožmberských hradech, v Krumlově,
Příběnicích a Vítkově Kameni. Královského bezvládí
využil Jindřich z Rožmberka a v roce 1395 obsadil
královské město Vodňany. Zábor královského majetku
sice trval jen krátkou dobu, ale byl předzvěstí velmi
bouřlivých událostí, které vodňanskou krajinu ještě čekaly
v první polovině patnáctého století.

Vodňanska. Jména vesnic z okolí Vodňan najdeme
v souvislosti např. s útokem na katolickou faru v Heřmani
a na účasti tzv. ,,Poutí na hory“, které se před rokem 1419
konaly na různých místech jihočeského kraje. Zde se
scházely desítky tisíc poddaných a měšťanů pod vedením
kališnických duchovních a nižší šlechty.
Dne 16.srpna 1419 zemřel král Václav IV. a sled událostí
se dal do pohybu. Na přelomu let 1419 – 1420 obsadil
největší jihočeský šlechtic Oldřich z Rožmberka
královské město Vodňany a snažil se jej natrvalo včlenit
do svého rozsáhlého dominia. Ten pán např.
na Krumlově, Helfenburku, Rožmberku atd. ale marně
hrozil vodňanským pobořením hradeb a oslabením
města. Zdejší měšťané Oldřichovi vzdorovali, a to až do
konce srpna roku 1420. Tehdy v noci na 21. srpna přitáhl
od Písku s vojskem Jan Žižka z Trocnova a Vodňany
obsadil. Rožmberská posádka ani na příchod husitů
nečekala a město opustila bez boje. Podle pozdějších
zpráv měl Jan Žižka město při obsazování nechat zapálit
a dvacet místních měšťanů a dva duchovní přikázal upálit
ve vápenici na předměstí. V těchto místech dnes stojí
objekt bývalých městských lázní a pozdější prádelny
naproti autobusovému nádraží. Ale tyto zprávy se moc
nezakládají na věrohodných historických pramenech.
Jisté jsou jen následující události v historii města Vodňan,
které se od této stalo pevnou součástí opory husitů
v jihozápadních Čechách. Ale o těch si povíme zase
v dalším čísle.

Jiří Louženský.

Na jaře roku 1406 se opět vzbouřila část české i moravské
šlechty proti svému vladaři a několik z nich vojensky
zaútočilo na královské statky. Jedním z nich byl i Herald
z Kunštátu, držitel hradu Bechyně, a s malým vojskem
napadl královské město Vodňany a celkem snadno jej
obsadil. Vodňany totiž v této době měly jen velmi špatné
opevnění a obrana města byla na nízké úrovni. Herald
z Kunštátu ve Vodňanech zajal několik bohatších
měšťanů a zajatce unesl na Bechyni. Z tohoto zajetí se
museli měšťané velmi draze vykoupit.
Po roce 1415, tedy po upálení M.Jana Husa v Kostnici,
bouřlivé národní události zasahují i do života obyvatel
Číčenický hlasatel
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Sport

Turnaj ve stolním tenisu

1

2

4

3

ROZPIS ZÁPASŮTJ BLATA ČÍČENICE
JARO 2017
5
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Různé

Ze starých kalendářů
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen požehnání přináší.
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.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich
kuchařka.
Na Urbana den pospěš síti len.

http://www.medvediberoun.eu/

Videonávod na výrobu pomlázky naleznete zde:
http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/videonavod-jak-se-plete-pomlazka
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Pod pokličkou
Vejce s hermelínem
20 g másla, 1/2 hermelínu, 4 vejce, sůl, pažitka
Na pánev s máslem dáme na plátky nakrájený hermelín a za stálého
míchání necháme rozpustit. Pak postupně přidáváme rozšlehaná
vejce a za stálého míchání necháme ztuhnout. Povrch posypeme
pažitkou.
Vejce v kaparové omáčce s pažitkou
50 g másla nebo margarinu, 1/4 l vývaru z masa (kostka), 30 g
mouky, 1/4 l mléka, 2 lžičky hořčice, 75 g kaparů, 1 svazek pažitky,
100 g smetanového zákysu, 8 vajec, špetka soli, špetka cukru
Tuk rozpustíme v hrnci, zaprášíme moukou a osmahneme.
Za stálého míchání metlou přidáme vývar a mléko. Necháme
omáčku přejít varem. Pak přikrytou vaříme mírným varem 15 až 20
minut. Okořeníme hořčicí, kapary i s nálevem a nakrájenou pažitkou. Vmícháme zákys, ochutíme solí a cukrem.
Dáme na teplo. Vejce vaříme 8 minut, oloupeme a dáme do omáčky. Příloha: vařené brambory.
Vaječné karbanátky se sýrem
8 vajec vařených natvrdo, 100 g tvrdého sýra, 1 vejce, ¼ l vody, 2 lžíce hrubé mouky, sůl, pažitka
strouhanka na obalení, olej na smažení
Do vařící vody vsypeme mouku a mícháme, až se propaří. K prochladlé kaši přidáme nahrubo sekaná vařená
vejce, najemno nastrouhaný sýr, syrové vejce, sůl a pažitku. Z hmoty tvoříme karbanátky, které obalíme ve
strouhance a smažíme na oleji.
Omelety s drůbežími játry
1 cibule, 200 g kuřecích jater, olej, 4 lžíce rajčatového kečupu, 8 vajec, sůl, mletý pepř, petrželka
Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme odblaněná, na plátky nakrájená játra a za stálého míchání
zvolna pečeme na oleji. Osolíme, opepříme, zalijeme kečupem a krátce podusíme. Pak vmícháme nasekanou
petrželku. Vždy čtvrtinu připravené směsi rozložíme na pánev potřenou olejem, zalijeme dvěma vejci
rozšlehanými se solí a pepřem a postupně smažíme 4 omelety. Přeložím v půli a podáváme. Příloha: brambory a
zeleninový salát.
Pomazánka ze zbylých bílků
5 bílků, 150 g másla, 1 cibule, sardelová pasta, 1 sladkokyselá okurka, sůl
Bílky uvaříme v hrnečku ve vodní lázni. Máslo utřeme se sardelovou pastou do pěny, přidáme drobně usekané
bílky, cibuli a okurku. Dobře promícháme a mažeme na bílé pečivo nebo na chléb.
Velikonoční vajíčkový salát
6 natvrdo vařených vajec, 100 g ementálu, 1 - 2 stroužky česneku, pažitka, bílý jogurt, 2 lžíce majolky, cukr, sůl
Jogurt rozšleháme s majonézou, ochutíme česnekem utřeným se solí a zjemníme špetkou cukru. Do omáčky
dáme na kostičky nebo na hrubší nudličky nakrájený sýr, na kostičky nakrájená vejce a jemně nasekanou
pažitku. Promícháme a podáváme se slaným pečivem nebo knäckebrotem.
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