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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky

Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoc a oslav
Nového roku 2011. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům – voličům, kteří přišli v měsíci říjnu do volební místnosti.
Budeme se snažit Vaší důvěru nezklamat, společně,
poctivě a naplno pracovat pro naši obec a její jednotlivé
části. Také bych chtěla poděkovat bývalému zastupitelstvu p. Holečkovi, p. Hrabové, p. Špirochovi, p. Zíkovi
a p. Trochovi za jejich odvedenou práci ve volebním
období 2006 – 2010. Přeji si a doufám v ochotu a další
spolupráci s naším novým vedením obce. Také tímto
oslovuji naše občany, v obci Strpí, Újezdec a Cihelna
ke společné spolupráci. Rádi uvítáme jakékoliv názory,
nápady a podněty týkající se naší obce i jednotlivých
částí! Velké poděkování patří místním sdružením: Číčenický klub o. s., Myslivecké Sdružení Strážka a TJ Blata
Číčenice za jejich roční práci. Nechci upřednostňovat
tu či onu zásluhu, protože jakýkoliv čin pro obec je
záslužný! Těším se na další spolupráci, názor i pomoc
všech sdružení.
Renata Regálová

spolu s informací o možnosti jakým způsobem tento dluh
splatit.
● Byla odeslána žádost na Nadaci ČEZ na opravu střechy
budovy obecního úřadu.
● Dále bylo zažádáno z Programu obnovy venkova na
výměnu oken budovy obecního úřadu.

...ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

● 8. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva
obce Číčenice, kde proběhla volba starosty a místostarosty.
● Správcem dětského hřiště byl jmenován pan Daniel
Veselý.
● V prosinci proběhlo úspěšně jednání ohledně zachování
autobusové linky Číčenice – Vodňany, která byla zřízena
místo zrušené vlakové dopravy.
● V listopadu proběhlo jednání ohledně zrušení vlakového
spojení na tratích:
Netolice – Dívčice – Číčenice – Týn nad Vltavou.
Od 27. 2. 2011 bude zrušeno vlakové spojení Netolice
– Dívčice – Číčenice a bude částečně nahrazeno autobusovou dopravou. Spoje do Týna nad Vltavou zůstávají
beze změn.
● Zajištěn úklid sněhu na obecních komunikacích v Číčenicích, Strpí, Újezdci a Klůsu Ing. Václavem Novotným.
● V současné době, stejně jako každoročně jsou obesíláni
neplatiči místních poplatků s upozorněním na výši dluhu

Opět se v Číčenicích konala mikulášská nadílka pro děti.
Více si přečtěte na šesté stránce.
Foto A. Scherlingová

Obec Číčenice zve všechny spoluobčany na „Zpívání koled“, které se
uskuteční ve čtvrtek 23. prosince
2010 od 17 hodin u Obecního úřadu

❆❆❆❆❆❆❆

Za mne a všechny nové zastupitele, bych
Vám ráda popřála krásné a v klidu prožité
vánoce strávené se svými nejbližšími a přáteli v kruhu rodinném a hodně zdraví, štěstí
a lásky v Novém roce 2011. Ať se Vám splní
všechny Vaše sny a přání. Renata Regálová

PODĚKOVÁNÍ
Jménem svým i celého Obecního zastupitelstva, bych chtěla poděkovat občanům z Újezdce,
kteří neváhali a bez jakékoliv odměny vzali hrábě
do ruky a podíleli se na úklidu své návsi. Nebudu
jmenovat, protože bych nerada na někoho zapomněla, oni dobře vědí, koho se to týká. Ještě
jednou velké díky.
Renata Regálová

ORANŽOVÝ ROK 2010
Pořádané akce se uskutečnily

KNIHOVNA V ČÍČENICÍCH
Knihovna byla otevřena po celý rok 2010,
s výjimkou prázdninového měsíce srpna. Do
poloviny listopadu ji navštívilo 275 návštěvníků,
z toho 105 dětí. Na internetu bylo 111 uživatelů.
Bylo vypůjčeno 962 knih, z toho 180 dětských.
Vypůjčovaly se encyklopedie pro děti, romány pro
dívky, zájem byl i o detektivní žánr.
Nové knížky, zapůjčené nám strakonickou knihovnou budou ještě do vánoc. Přijďte si vybrat,
tak jako vždy, každé pondělí, úterý a čtvrtek od
16.00 do 18.00 hodin do MŠ.

za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín

Všichni dobře víme, že nebýt projektu „Oranžový rok“, nemohlo by se pořádat tolik kulturně
společenských a sportovních akcí. Bez těchto
finančních prostředků by nebylo možné uspořádat
všechny akce, které se pořádají. Peníze získané
od Jaderné elektrárny Temelín obec rozdělí mezi
pořadatele. Nebýt pořadatelů, byly by nám tyto
peníze k ničemu, protože hlavní zásluhu mají
právě ty lidičky, kteří svůj volný čas, chuť a nápady
jsou ochotni obětovat pro vyžití v naší obci.
Jménem svým i celého Obecního zastupitelstva
bych chtěla poděkovat a popřát všem pořadatelům, sponzorům i těm, kteří se podíleli a i nadále
se budou podílet na průběhu a zajištění jednotlivých akcí, hodně nápadů, elánu, a aby neztratili tu
chuť vůbec něco udělat, jen proto, že chtějí a ne,
že musejí.
Renata Regálová

Hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a pohody v Novém roce Vám přeje vaše
knihovnice Hájková Blanka

✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿

POZVÁNKA

na zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 15. prosince 2010 se uskuteční obecní zastupitelstvo na Obecním úřadě Číčenice
od 18.30 hodin s tímto programem:
– Schválení odměn
zastupitelů a členů výborů a komisí
– Schválení obecně závazných vyhlášek
na rok 2011
– Schválení rozpočtu na rok 2011
– Schválení složení výborů a komisí
– Nájemní smlouvy – ZOD Číčenice
– Věcná břemena
– Různé
Číčenický HLASATEL

ŘÍJEN
Kašparová Marie ........... 88 let
LISTOPAD
Daňková Jana ................ 65 let
PROSINEC
Strnadová Bohumila .... 85 let
Tomková Božena ......... 85 let
Bártová Ludmila ............ 75 let
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hlavně
hodně zdraví.
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VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
Dne 25. září 2010 se konala v Číčenické obecní hospodě
„Václavská zábava“. Večerem
nás provázela u nás již známá
skupina „Milénium“. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1400 Kč. Tato
částka byla předána předsedkyni Číčenického
klubu, o. s. paní Iloně Mrkáčkové, která je použije
na maškarní karneval pro děti, který se bude konat
26. února 2011.
Všichni Václavové dostali ke svým jmeninám
dáreček. Za vzornou obsluhu a pěkně připravenou
akci patří poděkování celé rodině Šmitmajerových
a Marii Slepičkové. Kdo přišel, určitě nelitoval,
protože zábava to byla opravdu skvělá. Poslední
účastníci odcházeli v brzkých ranních hodinách.
Více takových povedených akcí. Marie Hrabová
NÁZOR OBČANA
Nikdy se nesměji těm, kteří pláčou. Většinou je
přemohl jejich upřímný cit. Na prvním slavnostním
zasedání zastupitelstva se jedna z přítomných
téměř rozplakala proto, že byl zvolen někdo jiný,
než koho volila ona. Má na to nárok. Taková je
demokracie, někdy i krutá. Měli bychom však
hořce plakat všichni, když se podíváme na Kraví
horu, kterou vysazovali vaši dědové. Měli bychom
plakat, když se podíváme na Důl Jaroslav, kde
mohla být oáza klidu a pohody přístupná všem.
Měli bychom zaplakat, když se podíváme na
krásnou krajinu, úrodnou půdu, kde se ze zištných
důvodů staví elektrárny. Měli bychom se alespoň

zamyslet nad osudem Blanické nivy, ničené brutální těžbou štěrkopísku… A pak podobné problémy
řešit v klidu a společně.
Karel Lachout
OTEVŘENÍ
OBECNÍ HOSPODY PO REKONSTRUKCI
V úterý 2. listopadu 2010 byla znovu otevřena zrenovovaná obecní hospoda. Všechna čest
nájemcům manželům Šmitmajerovým, kteří během
týdne odvedli veliký kus práce s její obnovou. Je
radostí posedět, dát si něco k večeři nebo jen
pivko v prostředí zářícím čistotou.
Těším se na další akce, které na sebe určitě
nenechají dlouho čekat.
Blanka Hájková
ÚSPĚCH MLADÉHO SPORTOVCE
Z CIHELNY ČÍČENICE
Ve Strakonických listech jsme se mohli dočíst
v rubrice sport o úspěchu Lukáše Köhlera. V Karlových Varech se konalo mistrovství ČR dorostenců v nohejbalu. Lukáš Köhler z TJ Dynamo
České Budějovice se probojoval do semifinále
jednotlivců. V boji o bronzovou medaili sice prohrál, ale v tomto mistrovství nakonec získal pěkné
čtvrté místo. Lukášovi k tomuto velkému úspěchu
na mistrovství republiky blahopřejeme.
Alena Scherlingová

Kraví hora – to byl náš les.
Foto K. Lachout
Číčenický HLASATEL
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍČENICE

VE ŠKOLIČCE UŽ TO ŽIJE
Nový školní rok po letních prázdninách začal
ve žluté číčenické školce již 23. srpna, kdy byl
obnoven pravidelný provoz, který začíná v 6, 00
hodin a končí v 16, 00 hodin. Za všemi 28 dětmi,
paní kuchařkou Ilonou Mrkáčkovou, paní uklizečkou paní Ivonou Pečenou a paní ředitelkou Jitkou
Langerovou přibyla do zařízení také nová paní
učitelka Jitka Štěrbová z Protivína.
Nový školní rok začal zvesela. Již 2. září jsme
se všichni zúčastnili první lekce předplaveckého
výcviku v Plaveckém bazénu v Prachaticích. Děti
si zkušení plavčíci už od počátku rozdělili do třech
družstev, záměrně volím mužský rod, neboť opravdu jednomu z družstev se věnoval pan plavčík.
Přístup pracovníků bazénu byl jako v minulých
letech báječný a děti se bez bázně a s velkým
nadšením, opásány ježečky a rukávky pouštěly
do připravených her pod překážkami, mezi bójemi,
klouzaly na skluzavce, skákaly do bazénu. Jediné,
co bychom chtěli v dalším školním roce změnit je
způsob cestování – namísto vlakem, budeme volit
cestování autobusem. Předběžně jsem se domluČíčenický HLASATEL

vila s pracovnicemi MŠ Chelčice, že je příští rok
vezmeme na príma plavání do Prachatic s sebou
a pojedeme společně autobusem.
V letošním školním roce nezapomínáme ani
na kulturní akce. Do naší mateřské školy jsme
pozvali divadelní společnost Čtyřlístek s pohádkou „O třech prasátkách“ a jelikož se nám jejich
pohádka moc líbila, hned jsme si domluvili další
pohádku a ta byla „O třech kůzlátkách“. Nadílka
Mikuláše, pro kterou se děti naučily nové písničky
„Hrátky s čertem“ a „Velký čertovský rej“, nemine
děti ani ve školce.
Konec kalendářního roku a také zimu s námi do
Číčenic přijede přivítat 9. prosince pan Boška se
svojí maňáskovou pohádkou „Hvězda“, chystáme
se také na vánoční představení do Vodňan na
vánoční představení „Betlém“ a rok 2010 zakončíme loutkovou pohádkou „Sněhová královna“
21. prosince a tradiční vánoční besídkou ve středu
22. prosince.
Zimní prázdniny – VÁNOCE V MŠ: 23. 12.
2010 – 2. 1. 2011. Běžný provoz MŠ bude obnoven
3. ledna 2011.
Jitka Langerová
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ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce byla pořádána
za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 18. září odpoledne jsme se sešli
v hostinci „U Polívků“. Zde pro nás „dříve narozené“ uspořádaly členky Číčenického klubu již
čtvrté „Setkání seniorů“. Sešlo se nás tu na šest
desítek a dobře jsme se pobavili. Vždyť někteří
se spolu viděli i po několika měsících. Na stolech
nás čekaly mísy ovoce a zákusků, později i dobré
jídlo. K tomu nám hrál hezké písničky pan Brožák.
Brzo po začátku nás překvapil pan Hoffmann,
dudák a jeho dudy. Ten sem přišel na pozvání
pana Holečka. Nejdříve nám krátce pověděl něco
o historii dud a dudáctví a potom nám na ně zahrál
mnoho lidových písniček. Ty, které jsme znali, jsme
si zazpívali s ním. Myslíme, že se odpoledne vydařilo ke spokojenosti všech a děkujeme členkám
Číčenického klubu a zvlášť její předsedkyni Iloně
Mrkáčkové za jeho uspořádání.
Eva a Jan Konvičkovi

Děvče z přístavu.

Velmi pěkné písničky zahrál všem přítomným pan
Hoffmann s panem Brožákem. A jako doprovod si
přizvali i paní Mrkáčkovou. Foto A. Scherlingová.

zajisté dobře pobavil. Ochotníci předvedli naprosto
skvělé divadelní představení, ve kterém kromě
mluveného slova nechyběly ani nádherné písničky, prostě hezký kulturní zážitek. Jistě se mnou
budete souhlasit, když řeknu, že to bylo opravdu
báječně strávené odpoledne.
Ivona Pečená

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dne 23. října 2010 k nám do Číčenic přivezli
ochotníci z Netolic své „Děvče z přístavu“. V sále
místního obecního hostince vznikl divadelní sál,
který byl zaplněn do posledního místečka. Musím
říci, že kdo přišel, určitě neprohloupil, protože se
Číčenický HLASATEL

Foto V. Hošna

5. stránka

Ve dnech 26. a 27. listopadu
2010 se opět konala HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro občanské
sdružení Diakonie Broumov.
Děkujeme všem lidem za donesené
věci.
Číčenický klub, o. s.
prosinec 2010

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
V sobotu odpoledne 13. listopadu se necelá
třicítka dětí školního věku sešla v hotelu „U Polívků“. Rozhodly se potrápit své hlavičky otázkami
různého zaměření, kterých bylo několik desítek.
Soutěžilo se dle vzoru soutěže AZ kvíz, tento způsob si sami soutěžící velice pochvalují. Nejmladší
školáky více zaujalo malování se zimní tématikou.
Po vyčerpávajícím výkonu se náležitě občerstvily
a obdržely zasloužené odměny.

Všechny děti čekají na příchod Mikuláše

Jakmile se den chýlil k večeru, spěchali malí
i velcí k naší sluníčkově žluté školce, u které se
sešli všichni, kteří se chtěli projít s lampiónem po
vsi. Sešlo se nás skoro čtyřicet. Vodňanský rekord
jsme nepřekonali, zato počasí nám přálo velice,
nezmokli jsme a na cestu nám svítily jak lampióny, tak spousta hvězd a měsíc. Cílem byl hotel
„U Polívků“, kde byla připravena hudba a něco
dobrého na zub. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na tomto dni.
Jana Zíková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
V sobotu 4. prosince 2010 se ve 14 hodin
sešlo v obecním hostinci v Číčenicích mnoho
dětí z Číčenic a okolí, které se nedočkavě těšily
na Mikuláše se svým doprovodem. Odpoledne
zahájilo hudební vystoupení žáků ZUŠ z Vodňan.
Sálem zazněly vánoční písně a koledy, děti je hrály
na flétny a klávesy. Po pěkném vánočním naladění se hlavně ti nejmenší dočkali. Přišel Mikuláš
i s andělem a obdaroval všechny děti adventním
kalendářem a balíčkem s ovocem a sladkostmi.
A nechyběli ani čerti, kteří všechny uličníky pěkně
po sále prohnali. Celé odpoledne nám DJ Olin
pouštěl svižnou muziku, tak si děti i zatancovaly.
Tuto velice zdařilou akci sponzorovala společnost ČEZ, v rámci „Oranžového roku 2010“.
Děkujeme také členům Číčenického klubu, o. s.
a těm, kteří se na tomto mikulášském odpoledni
podíleli.
A. Scherlingová

ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce byla pořádána
za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín.

Na závěr odpoledne si děti pěkně zatancovaly.
Číčenický HLASATEL

A už se rozdávají dárečky…
Foto na stránce – z archivu Číčenického klubu
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Ohlédnutí za rokem 2010
Určitě nejsem sama, koho prosinec tak trochu nutí se
ohlédnout zpět. Za tím, co se povedlo, co ne, co mohlo
být lepší a do čeho jsme se radši neměli pouštět vůbec.
Tak trochu zabilancovat. Někdy si člověk rád poplácá
po rameni a řekne si: „Tak to se ti člověče, povedlo!“,
Někdy nezbude než přiznat, že to mohlo být lepší, no a
někdy si říkáme: „Že jsem se do toho vůbec pouštěl!“
No, ale takový už život je a znáte to určitě všichni. Ale
proč to vlastně všechno píši. Když se zpětně ohlédnu
za akcemi, které Číčenický klub, o. s. v roce 2010
pořádal - (a že jich bylo!), vidím, co, „práce“ za námi
zůstalo. Vždyť hned v lednu jsme začali besedou o kašli,
pokračovali jsme karnevalem, pálením čarodějnice,
kočárkovou rallye, turistickým pochodem, oslavou
MDD, setkáním seniorů, divadelním představením,
vědomostní soutěží pro děti a lampionovým průvodem, mikulášskou nadílkou a to nás ještě čeká vánoční
výstava a silvestrovská zábava. Myslím si, že se nemá
Číčenický klub, o. s. za co stydět. Naopak. Je za tím
vším skryta spousta času, práce a starostí. A proto bych

chtěla touto cestou poděkovat všem aktivním členkám
klubu za pomoc při realizaci akcí. Největší poděkování
ovšem přichází od vás. To, že na naše akce chodíte,
že se vám snad líbí, a že se bavíte, je pro nás největší
odměnou. Proto bych Číčenickému klubu, o. s. přála,
abyste mu zachovali přízeň, a aby vám náš program
přinášel radost i v příštím roce.
O penězích se říká, že byly, budou, ale nejsou. Proto
si vážíme a chceme poděkovat touto cestou všem sponzorům, kteří peníze vyšetřili, aby pomohli dobré věci.
Jedno z poděkování patří Jaderné elektrárně Temelín,
díky které můžeme pořádat řadu akcí v rámci programu
„Oranžový rok.“ Taktéž chceme poděkovat těm, kteří
nám poskytují zázemí při konání akcí. Je pro nás stejně
nutné a důležité jako finance.
Ještě mi dovolte využít této příležitosti k tomu,
abych vám popřála za Číčenický klub, o. s. krásné, ve zdraví prožité Vánoce, mnoho štěstí, zdraví
a pohody v novém roce.
Mrkáčková Ilona – předsedkyně klubu

ORANŽOVÝ ROK 2010

Chcete-li se zúčastnit této výstavy svými výrobky
(nejen vánočními), ale i soutěže v pečení rohlíčků,
doneste vše v pátek 17. 12. 2010 v 16 – 17 hodin do
sálu hotelu „U Polívků“ v Číčenicích.

Akce jsou pořádány
za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín.

Zveme Vás na prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVU, kterou
pořádá Číčenický klub, o. s. a Obec Číčenice v sále
hotelu „U Polívků“.
Otevřeno v sobotu 18. 12. i v neděli 19. 12. 2010 vždy
od 14 do 17 hodin.
Na výstavě bude umožněn vystavujícím prodej jejich
výrobků a během výstavy bude probíhat ukázka zdobení vánočních medových perníčků.
Současně s výstavou se koná soutěž „ O nejlepší
vanilkový rohlíček“.
První až třetí cena je poukaz na jihočeského kapra.
Vanilkových rohlíčků musí být 10 ks. Je sestavena
porota, která anonymně určí ty nejlepší. Vyhodnocení
soutěže a předání cen všem soutěžícím bude v neděli
v 16 hodin.
Číčenický klub, o. s. a Obec Číčenice v rámci Oranžového roku Vás zvou na

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

do Hotelu „U Polívků“ od 20 hodin – hraje hudební skupina DUONATUR
Všichni jste srdečně zváni! Přijďte se pobavit a přivítat společně příchod roku 2011
Číčenický HLASATEL
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VÁNOCE

čas kouzelný, osudový a magický...
Vánoční čas
z hlediska historie vánočních českých lidových zvyků.
Atmosféra vánočních dní v nás vyvolává kouzelný a magický pocit již od dávných dob. První popis obyčejů Štědrého večera u Čechů pochází z doby Václava IV. Později se ve vánočních
obyčejích spojily křesťanské výklady s pohanskými. Například
u dodržování půstu na Štědrý den do vyjití první hvězdy. Rodiče
dětem slibují, že uvidí zlaté prasátko, zlaté tele, či kohoutka.
Dospělí také většinou nic nejedli, postit se musel i dobytek.
Také bylo zakázáno v tento den zametat, cokoliv kupovat,
prodávat či půjčovat, vynášet popel, mlít obilí, šít, příst apod.
Při večeři nesměla hospodyně vstávat od stolu, jinak by slepice
neseděly na vejcích. Zdá se, že některé zákazy mají prastarý
pohanský původ nebo mají magický význam.
Na štědrovečerní večeři se jedlo mnoho pokrmů. Většinou
jich bylo devět. Čím více bylo chodů, tím větší počet mandelů
na poli. V každém kraji se jedly odlišné pokrmy, většina jich
ale měla společné suroviny. Například: prvním chodem byly
oplatky s medem, dále se podávala polévka, nejčastěji houbová,
pak kuba z krupek s hřiby a česnekem. Také se jedlo sušené
ovoce, různé moučné pokrmy a kaše. Už ve 14. století byly na
stolech při štědrovečerní večeři ubrusy a tyto slavnostní úpravy
stolu se zachovaly až do dnešní doby. Večeře se zahajovala
i končila motlitbou, vzpomínalo se na zemřelé členy rodiny.
Jedním z dávných obyčejů bylo klást slámu pod štědrovečerní stůl a do kostelů. Základem tohoto obyčeje je magické
zajištění úrody na poli a touha po plodnosti a hojnosti. Také
nám sláma připomíná narození Krista ve chlévě. Zvláštní vliv
na úrodu mají v lidových představách i zbytky jídel od štědrovečerní večeře, ty se zakopávaly do země, aby byla úrodná.
Mnoho magických úkonů mělo zajistit zdraví lidí i dobytka.
Proti nemocem a úrazům chránilo ostří sekyry. Dávaly se
zkřížené sekyry pod štědrovečerní stůl, nebo se nohy stolu ovazovaly řetězem, aby nikoho v domě nebolely nohy. Ochranou
moc měl i česnek.
V době „svatých nocích“ měla zvláštní význam voda a oheň.
Lid připisoval velkou moc vodě tekoucí, voda očišťovala,
dávala zdraví, podporovala růst. Lidé se vodou omývali, aby
byly zdraví. Také se používala voda svěcená, kterou se kropily
stromy, stáje, obydlí, děti a lila se i do studny. Hospodář kropil
tříkrálovou vodou úly, aby včelstvo bylo zdravé. Oheň byl
posvátný, házely se do něj o Štědrém večeru kousky chleba,
jablek a jádra z ořechu, aby oheň domu neuškodil. Později
církev posvětila lidový kult ohně na vánoční a novoroční světlo,
jako duchovní symbol.
Za osudové dny se považovaly zejména den sv. Ondřeje,
Štědrý večer, Boží hod vánoční, den sv. Štěpána, Mláďátek betlémských a Nový rok. Staří lidé vyprávěli, že se o půlnoci před
Novým rokem bije starý rok s novým. K tomu se váže magie
prvního dne – jaký bude první den roku, takový bude celý rok.
Tento osudový den dával lidem dobré, nebo zlé znamení. Ve
dnech „svatých nocí“ toužil člověk poznat, co ho v novém roce
čeká, jaké bude počasí, úroda, jaké osobní osudy ho postihnou.
V předpovědi počasí mají lidové pranostiky reálný základ. Bílé
vánoce – zelené velikonoce. Tmavé vánoce – bílé velikonoce.
Jsou – li na Nový rok před východem slunce červánky, bude
neúrodný rok. Některé předpovědi počasí měly i pověrčivý
charakter, jako například: hospodyně rozkrojí jablka, vezme
dvanáct jader a hodí je do vody. Kolik jader bude plavat na
povrchu, tolik bude v roce suchých měsíců. Úroda se předpoČíčenický HLASATEL

vídala i podle hvězd. Když je o Štědrém večeru obloha plná
hvězd, znamená to, že ponesou dobře slepice a v příštím roce
bude velká úroda.
Vánočními věštbami zjišťovali lidé také své další osudy
v životě, např. zdraví, nemoc, uzavírání sňatku, štěstí, neštěstí,
smrt. Časté bylo hádání ze snu. Na sv. Ondřeje si dá dívka pod
pokrývku mužské nohavice, chlapec dívčí košili. O kom se jim
zdá, toto si vezmou. Lid také věřil na znamení, které nacházel
v pozorování přírody. Uvedu zde několik nejznámějších. Nepříznivé počasí v Den mláďátek betlémských znamenalo nemoci
a smrt, jasné počasí pak věštilo zdraví a dobrý rok. Rozkvetlé
větvičky (barborky) o vánocích znamenaly pro svobodné dívky
budoucí sňatek. Při štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablka, kdo uvnitř našel z jader křížek, do roka zemřel a kdo měl
hvězdičku, byl po celý rok zdravý. Tato poslední pověra u nás
pochází již ze 14. století.
Osudovým znamením byl i pohyb lidí, zvířat, kouře i předmětů. První příchozí, který vstoupil ve svátečních dnech do
domu, byl takzvaný „polazník“. Podle jeho vzhledu se usuzovalo, jaký se narodí v příštím roce dobytek a podle jeho věku,
jak šťastný příští rok bude. Dítě a mladý člověk znamenal štěstí
a starý neštěstí.
Také se hádal osud podle stoupání kouře zhasnuté svíčky,
nebo i podle hořících svíček na ořechových skořápkách plujících po vodě. Podle toho, jak dlouho svíčka hořela a kam
doplula, tak daleko se člověk dostane do světa, nebo zůstane
doma. Velmi oblíbeným pro dívky bylo házení střevíce přes
hlavu – obrátila se bota špičkou ke dveřím, znamenalo to, že
se v příštím roce vdá. Budoucnost se také hádala z odlitého
vosku, olova nebo i bílku do vody.
Vánoce jsou pro každého z nás v dnešní době stále časem
kouzelným, magickým, plným vzpomínek na dětství. Vánoce
jsou svátky klidu, míru a pokoje.
Alena Scherlingová
(Čerpáno z knihy: Václav Frolec a kolektiv. Vánoce v české kultuře. Praha, 1989)
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OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO HOSTINCE

V druhé polovině letošního roku postupně proběhla I. etapa rekonstrukce budovy obecního hostince. Byly rekonstruovány elektroinstalace a vodoinstalace. Došlo k výměně oken
a zároveň dobudování únikového východu ze sálu hostince. Nová fasáda zve návštěvníky již z
dálky a rovněž nově vymalovaný interiér při posezení potěší. Základem každého hostince je jeho
kuchyň a i když ji běžný návštěvník nevidí, je potřeba dodržet hygienické normy. Proto nemohla být kuchyně při
rekonstrukci opomenuta. Náklady na rekonstrukci v celkové hodnotě 240 218 Kč za obec: výměna oken a dveří
– 152 916 Kč, malířské práce – 19 800 Kč, instalatérské práce – 3 012 Kč, topenářské práce – 13 725 Kč stavební práce
– 21 413 Kč, zařízení – 29 352 Kč.
Díky firmě ČEZ, která podpořila tento projekt finanční částkou 100 000 Kč mohla rekonstrukce proběhnout
v tomto rozsahu. Zbytek částky ve výši 140 218 Kč uhradila Obec Číčenice z rozpočtu.

Vánoční pečení a vaření
MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY
Těsto: 300 g hladké mouky, 30 g moučkového cukru,
140 g tuku, 2 žloutky.
Těsto zpracujeme, vyválíme a vykrajujeme kolečka.
Na vykrájená kolečka dáme lžičku náplně a vtiskneme půlku vlašského ořechu. Pečeme velmi mírně.
Náplň: 3 bílky, 200 g nastrouhaných ořechů, 200 g
moučkového cukru.
Ušleháme tuhý sníh, do kterého lehce vmícháme
nastrouhané ořechy a cukr.
TATRANKOVÉ PRACNY S KOKOSEM
250 g hladké mouky, 100 g pískového cukru, 250 g
100% tuku, 1 vejce, 3 tatranky, 2 velké hrsti strouhaného kokosu.
Tatranky s kokosem umeleme, přidáme na vál k mouce, cukru a promícháme. Do důlku nastrouháme
ztužený tuk, vyklepneme vejce a vypracujeme těsto.
Formičky plníme asi do 1/3. Pečeme ve středně teplé
troubě a ještě horké vyklopíme do mísy s moučkovým a vanilkovým cukrem a obalíme.

STAROČESKÁ RYBÍ POLÉVKA S HRACHEM
200 g uvařeného hrachu, 400 g okrajových porcí a kostí z ryby, 1 mlíčí, 1 jikry, 100 g kořenové zeleniny, ½ lžičky pepře, sůl, muškátový květ,
2 žemle, 1 lžíce másla na osmažení.
Z masa, zeleniny a si uvaříme vývar. Mlíčí a jikry
opereme pod tekoucí vodou, nakrájíme a dáme do
proceděného vývaru. Přidáme rozmačkaný hrách,
maso z vývaru, pepř, sůl, muškát a povaříme. Přidáme i drobně nakrájenou zeleninu z vývaru. Dochutíme a podáváme s houskou nakrájenou na kostičky
a usmaženou na másle.
NOVOROČNÍ ČESNEČKA
4 velké brambory, 1 kostka bujónu, ¼ l smetany,
1 lžíce másla, 5 stroužků česneku, zelená petrželka.
Na kostky nakrájené brambory dáme vařit do
1 ¼ l mody, do které přidáme kostku bujónu. Když jsou
brambory měkké, vyjmeme je a rozšťoucháme. Všleháme do nich smetanu a umícháme jemnou kaši. Tu
pak dáme zpět do vody, kde se vařily. Přidáme máslo,
utřený česnek a hodně nasekané petrželky.

(J. Blažejová – Žlutice)

SLOVO REDAKTORA

Blíží se konec roku 2010, tak mi
dovolte pár slov na závěr posledního čísla Číčenického hlasatele.
Děkuji bývalé redakci pan Holečkovi, paní Hrabové a paní Pláteníkové za kvalitní spolupráci na tvorbě Číčenického hlasatele. Děkuji
bývalému Obecnímu zastupitelstvu,
že mi bylo umožněno podílet se
jako „šéfredaktorka“na několika
posledních číslech tohoto čtvrtletníku. Také děkuji všem lidem, kteří
byli ochotni obětovat svůj čas a měli
odvahu napsat do těchto novin své
články.
Přeji všem občanům Číčenic, Strpí, Újezdce a Cihelny Číčenice do
nového roku 2011 hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Alena Scherlingová
Číčenický HLASATEL
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
STRÁŽKA ČÍČENICE
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice vykonalo dne 28. října 2010
podzimní výsadbu 600 ks stromků
dubu na pozemku Obce Číčenice
v lokalitě „Modře“. I když počasí uspořádané akci příliš nepřálo,
pozemek pro výsadbu nebyl připraven (posečen), podařilo se všechny
sazenice při akci vysázet.
V současné době je aktivita členů MS zaměřena na
péči o zvěř, tj. zabezpečení přikrmování zvěře v zimě, kdy zvěř strádá. V letošním roce se již příchod
zimy ohlásil. Současný pokles teplot a výše sněhové
pokrývky vyžaduje, aby myslivci napomáhali zvěři
žijící ve volné přírodě.
Za MS Strážka Číčenice
hospodář MS Václav Petržílka
a předseda MS Ladislav Kašpar

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny občany a přejeme příjemné zážitky.
18. – 19. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V. ročník v hotelu „U Polívků“
31. 12.
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
v hotelu „U Polívků“

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Vážení sportovní příznivci blíží se konec roku
a my bychom Vám rádi poděkovali za vaši přízeň. V letošním roce se nám ne vždy zrovna dařilo, za každou výhrou následovala remíza, nebo
porážka, ale i přesto se stále držíme zhruba
uprostřed výsledné tabulky.
Kde se nám ale vůbec nedařilo, byl turnaj, který jsme pořádali ve spolupráci s Obcí Číčenice.
Pozvali jsme si soupeře, na které naše síly nestačily, takže jsme se umístili na „krásném“ čtvrtém
a zároveň posledním místě :–). První tři příčky si
rozdělily týmy z Dívčic, Protivína a Pražáku.
Také se letos opět uskutečnil sběr železného
šrotu. Výtěžek jsme využili na provoz našeho klubu a rádi bychom touto cestou občanům Číčenic
a okolí poděkovali. Rádi bychom také poděkovali Obci Číčenice za poskytnutí neinvestičního
příspěvku a za spolupráci s námi. V neposlední
řadě bychom rádi vyjádřili díky panu Ladislavu
Polívkovi za poskytnutí prostor při turnaji a za
minerálky, které pro naše soupeře a rozhodčího
již několik let poskytuje. Zároveň patří dík i všem,
kteří nám poskytli své sponzorské dary.
Všem svým fanouškům a nejen jim přejeme
krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí
do nového roku.
Ivona Pečená, TJ ŽS Blata Číčenice

Vánoční dekorace z výstavy z roku 2008.
Foto A. Scherlingová.

Uzávěrka pro příjem příspěvků, dopisů a inzerátů do zářijového čísla Číčenického hlasatele je 14. března 2011.
Číčenický hlasatel – čtvrtletník.
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