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Číčenický

HLASATEL
Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje

ZPRÁVY Z RADNICE

...ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
● byl schválen rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na
období 2010 až 2012
● dále zastupitelstvo schválilo: „Požární řád obce Číčenice“
– obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
– navýšení poplatku pro neplatiče za rok 2009
– zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 14 ke smlouvě na
svoz a likvidaci komunálního odpadu s firmou Rumpold ve
Vodňanech
● byla schválena rozpočtová změna č. 5/2009
● předložena výsledná rozvaha mateřské školky
● schválen odprodej pozemků panu Scherlingovi, Františku
Čížkovi a Mikešovi
● byl schválen výsledek hospodaření obce za rok 2009
● předloženo plnění projektu „Oranžový rok 2009“ a seznámení
s akcemi na rok 2010
● předloženo vyúčtování neinvestičních příspěvků obce v roce
2009 pro TJ BLATA a Číčenický klub o. s.
● předložena výroční zpráva za rok 2009 v přestupkovém
řízení
● schválena směrnice pro provedení inventarizace majetku
a závazků
● odsouhlasen nový ceník za služby (v souladu se Směrnicí
Evropského Parlamentu a Rady)
● předložen návrh na pronájem nových kontejnerů na tříděný
odpad
● příspěvek obce na aktualizaci programů DSO Blanicko-otavského regionu za rok 2009 na projekt (MISYS a MPOV) činí
3 924 Kč
● schváleno poptávkové řízení pro získání překlenovacího úvěru
pro předfinancování ČOV
● schváleno přijetí finančního příspěveku 180 000 Kč na veřejný
rozhlas od Nadace ČEZ

INFORMACE Z RADNICE

...VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY NA ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL, GYMNÁZIA A MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Pro Vaší informovanost se zmíním o financování žáků z Číčenic, navštěvujících základní školy ve Vodňanech a Gymnázia
Vodňany. V roce 2009 činily náklady na 1 žáka plnícího si
povinnou školní docházku na ZŠ – 7 329 Kč. V té době navštěvovalo tyto základní školy 45 žáků z Číčenic, Strpí a Újezdce,
což celkem činí 329 805 Kč. U gymnázia je náklad ještě vyšší,
a to 11 450 Kč. Toto je také suma, kterou musela obec vyplatit

ze svého rozpočtu, protože v té době navštěvoval toto zařízení
jediný žák. Celková suma pak je 341 255 Kč.
Dále přispívá obec na provoz Mateřské školy v Číčenicích
250 000 Kč. Z těchto peněz jsou hrazeny především energie
(plyn, el. energie, vodné), opravy a udržování, ostatní služby.
Celková dotace z rozpočtu obce na žáky MŠ, ZŠ a Gymnázia Vodňany – 591 255 Kč.
Ještě několik slov k dojíždění žáků na školy do Vodňan.
V průběhu loňského roku byl zrušen Jihočeským krajem vlakový spoj. Ten se podařilo letos obnovit po jednáních se zástupci
odboru dopravy následovně – bude nahrazen autobusovým
spojem, který by jezdil ve stejném čase jako před tím vlak.
Dle slov nadřízeného orgánu by mělo vše proběhnout během
měsíce března.
...VODNÉ V OBCI ČÍČENICE
Protože se množí dotazy na cenu vodného v obci, zveřejníme opakovaně (poprvé bylo možno tuto informaci získat
na úřední desce, či na webových stránkách) také několik
čísel k této problematice.
1) Obec Číčenice žádné peníze za vodné od fyzických osob
ani právnických subjektů nezíská!!!
2) Obec má uzavřenou smlouvu na provozování vodovodního
řadu s firmou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
Středisko, které provádí opravy, údržbu apod., má sídlo
v Písku. Začátkem roku vždy zástupci přivezou tzv. kalkulaci cen pro vodné na daný rok. Tato cena je projednána
v zastupitelstvu obce, poté zveřejněna (viz výše), následně schválena a potvrzena. Na rok 2009 její výše činila
24,98 Kč/m3 bez DPH.

Jak je to s komunálním odpadem a kolik nás stojí jeho
likvidace? Rád bych Vám spoluobčanům předložil několik
čísel ke komunálnímu odpadu.

K této problematice vydává zastupitelstvo obce Číčenice
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů – Obecně závaznou vyhlášku „o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Číčenice“
a dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – Obecně
závaznou vyhlášku „o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
V roce 2009 zaplatila obec za odvoz komunálního odpadu
(popelnice), tříděného (plasty, papír a sklo) a nebezpečného odpadu (kontejnery) firmám A. S. A. České Budějovice
a Rumpold Vodňany celkem 453 500 Kč. K rozhodnému datu
zde bylo přihlášeno 489 osob trvale a vedeno 35 rekreačních
objektů. Pro informaci – trvale přihlášená osoba platí 450 Kč
a za rekreační objekt majitel 450 Kč/rok. Z tohoto důvodu
vychází platba za osobu 865 Kč, což znamená, že obec ze svého
rozpočtu vynakládá ještě na osobu 415 Kč.
Pouze firma EKO-KOM, s kterou uzavřela obec smlouvu, nám hradí poměrnou část dle objemu tříděného odpadu.
V loňském roce činila tato částka příjem do pokladny cca
20 000 Kč.
Dále má možnost fyzická osoba oprávněná k podnikání
nebo právnická osoba, pokud využívá systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním odpadem, uzavřít s obcí
„Smlouvu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“, pokud
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu
s tímto zákonem.
Dle výše citovaného zákona lze uložit právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 až do výše 300 000 Kč.
Dále bych se chtěl ještě zmínit o likvidaci nebezpečného
odpadu, který proběhne ze zákona vždy minimálně 2x do roka.
V loňském roce jsme prvně využili služeb firmy A. S. A. Tento
svoz je podstatně levnější, jsou u něho na jednotlivých místech
zaměstnanci výše uvedené firmy a odpad si již třídí při svozu.
Předpokládáme, že i v letošním roce budeme s touto firmou
při likvidaci nebezpečného odpadu spolupracovat.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
VÝTAH Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 2/2009
Čl. 2 – Poplatník
Poplatek platí :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost
může být poplatek odveden společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem;
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ( dále jen „ rekreační
stavba“);
Čl. 3 – Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) i b)
této vyhlášky činí 450 Kč a je tvořena :
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 200 Kč za kalendářní rok; tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
2) V případě změny místa trvalého pobytu poplatníka, nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k indi-
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viduální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde – li k takovéto změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4 – Osvobození
1) Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další nejmladší
nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti.
2) a) V případě, že fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, má trvalé bydliště
v územním obvodu obce Číčenice, je od poplatku za stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci osvobozena.
b) Úplné osvobození od plateb se týká samot Klůs, Červené
Chalupy a lokalita u Mlýnského rybníka z důvodu nepřístupnosti svozové techniky.
Čl. 5 – Splatnost
1) Poplatek je splatný vždy nejpozději do 30. června kalendářního roku. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního
úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním
převodem na účet obecního úřadu.
2) Poplatek lze splácet po dohodě ve splátkovém kalendáři.
Žadatel jej musí uzavřít do 31. 1. běžného roku.
Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
k nahlédnutí na OÚ, nebo na www.cicenice.cz
Poplatek za psa na rok 2010 činí dle Obecně závazné vyhlášky
4/2007 za každého psa 150 Kč.

Vánoční zpívání.

Foto J. Trs

Dovolte mi touto cestou poděkovat paní ředitelce ZUŠ
ve Vodňanech, Chytilové Romaně, za vystoupení na
„Zpívání koled“ v závěru loňského roku s pěveckým
sborem „REGINA“.
Další poděkování patří všem, kteří přispěli do tomboly
na „Obecní bál“.
Rád bych také poděkoval těm spoluobčanům, kteří
svými silami napomáhají při úklidu sněhu chodníků,
procházejících obcí.
Na závěr informace pro všechny občany. Ve čtvrtek
14. ledna 2010 jsem se zúčastnil spolu s místostarostkou v Parlamentu České republiky „Slavnostního
předání dekretu o udělení znaku a vlajky“.
Za Obecní zastupitelstvo Milan Holeček
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Služby OÚ Číčenice

ROZŠÍŘENÍ OBECNÍHO ROZHLASU

Pro obec Číčenice se podařilo získat finanční prostředky
pro rozšíření a zmodernizování stávajícího obecního rozhlasu. Finanční příspěvek ve výši 180 000 Kč poskytla
Nadace ČEZ, která již v předchozích letech podpořila
projekty obce Číčenice (rekonstrukce sakrálních staveb
v Číčenicích, Strpí a Újezdci, vybavení sportovních kabin,
dětské hřiště ve školní zahradě,...). Díky tomuto příspěvku
bude obecní rozhlas rozšířen do lokality Číčenice Cihelny,
zkvalitněn zvuk v přidružených obcích a zmodernizováno
stávající odbavovací pracoviště, které umožní rozšíření
možností využití. Projekt bude realizován v průběhu
roku 2010.

PRODEJ DŘEVA
Dle vyjádření lesního technika o stavu dřeva na
lesních pozemcích v majetku obce, oznamujeme, že
je ukončen prodej palivového dřeva, až do odvolání.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Zájemci o vyčištění komína si mohou objednat
kominíka na obecním úřadě v úředních hodinách do
12. dubna 2010.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ČÍČENICE
Dále oznamujeme, že jsou v provozu nové webové
stránky obce Číčenice – www.cicenice.cz. Postupně
se budou doplňovat o další informace tak, aby byla
zajištěna co největší aktuálnost a informovanost. Návrhy a připomínky k novému webu přijímáme na adrese
oucicenice@centrum.cz

OBECNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna je otevřena v MŠ v Číčenicích každé
pondělí, úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Koncem
března budou k zapůjčení nové knihy ze strakonické
knihovny.

ZMĚNA V DOPRAVĚ

Od 12. dubna 2010 bude namísto zrušeného vlakového spojení nahrazovat dopravu mezi Vodňany a Číčenicemi v čase
13.15 hod nová autobusová linka. Dopravu
bude zajišťovat firma Záruba a autobus
bude odjíždět z autobusového nádraží ve
Vodňanech. Jízdní řád této autobusové
linky je vyvěšen na úřední desce OÚ a je
také zveřejněn na webových stránkách
obce.

OZNÁMENÍ
O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dne 29. března 2010 z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka
elektrické energie v následujících časech a částech
Číčenic.
Od 10.00 do 12.00 hodin
Celá obec Číčenice (kromě části od přejezdu směr
Vodňany, nádraží a bytovky u cihelny).
Od 12.30 do 14.30 hodin
Část obce Číčenice od přejezdu směr Vodňany, regulační
stanice plynu a areál Deutronic.
Od 7.30 do 15.30 hodin
Část obce Číčenice od přejezdu směr Vodňany.
Seznam adres dotčených plánovaným vypínáním:
Číčenice čp. 63, 64, 66, 74, 77, 78, 91, 92, 98, 110,
112, 113, Číčenice V. O., Číčenice o9013, Číčenice
p. Hegenbart (parcela 123/2)
Číčenický HLASATEL

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto vyjádřit svoje
poděkování panu Marcelu Hečkovi, sama
si to úplně nepamatuji, ale zpětně jsem se
dozvěděla, že mi zřejmě zachránil život.
Dne 29. ledna 2010 jsem se, ne až tak
úplně vlastní vinou, připletla autem při cestě do práce panu
Hečkovi s jeho kolegou do cesty, za což se mu moc omlouvám.
Určitě to nebylo nic příjemného a i mě běhá mráz po zádech
při představě, kdyby se mi něco takového stalo. Následně došlo
ke srážce. Ale to nejdůležitější, co vím, je to, že pan Marcel
Hečko neváhal, vylezl okamžitě z auta a šel se podívat, jak jsem
na tom po srážce. Údajně jsem chroptěla a on mi vytáhl jazyk
a já začala dýchat. Ne každý by se asi zachoval takto duchapřítomně a v takovéto situaci si poradil. Již mnohokrát jsem
mu chtěla zavolat a poděkovat osobně, ale pak jsem dostala
tuto jedinečnou příležitost mu poděkovat takto veřejně, aby se
také ostatní dozvěděli o jeho činu.
Simona Tuláčková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PODĚKOVÁNÍ
Dne 9. ledna 2010 proběhla již po
deváté tříkrálová sbírka. Ve Vodňanech
a okolí byla vybrána úžasná částka
celkem 130 039 Kč, z toho v Číčenicích, Strpí a Újezdci bylo vybráno
6 560 Kč. Touto sbírkou pomáháme
tam, kde je nedostatek a humanitární problémy, a to nejen
na Vodňansku, ale i v celé republice. Z částky vrácené
zpět (65%) bude přispěno jako v minulých letech Hospici v Prachaticích, seniorům, rodinám, dětem a mládeži
k rozvoji vzdělání a jejich talentů. Velké poděkování všem
dárcům za příspěvky a pěkné přijetí, dále pak poděkování
si zaslouží koledníci za svou obětavost a všichni, kteří se
na tříkrálové sbírce podíleli.
Marie Šmitmajerová
vedoucí skupiny koledníků v Číčenicích
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✿ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ✿
V ROCE 2009 SE NARODILI
❀
❀
❀
❀
❀
❀

Juno Leon Kentrat
Amanda Lukešová
Filip Smékal
Vanesa Štorková
Zuzana Veselá
Nikola Zíková

LEDEN
Pertržílková Marie ......... 65 let
Veselý Karel .................. 60 let
ÚNOR
Zíka Josef ...................... 60 let

V ROCE 2009 JSME SE ROZLOUČILI
✝
✝
✝
✝
✝

Ludvík Bárta ........................................
Jan Daniel ...........................................
Marie Holečková ..................................
Pavel Jerhot .........................................
Zdeňka Šrámková ...............................

65 let
89 let
65 let
22 let
88 let

K 31. prosinci 2009
bylo v obci Číčenice
a přidružených obcích
celkem trvale hlášených 485 osob.

BŘEZEN
Václavík Josef .............. 60 let
Koblencová Margita ..... 83 let
Pertržílka Josef ............. 70 let
Rédlová Marie .............. 60 let
Troblová Marie ............. 83 let

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme
hlavně hodně zdraví.
PÍSNIČKY PRO RADOST
Od ledna letošního roku posíláme našim jubilantům
gratulaci po vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v podobě „Písničky pro radost“. Tyto gratulace jsou
vysílány pravidelně vždy v Po – Pá od 10 do 13 hodin,
a v So – Ne od 10 – 12.30 hodin. Příjemný poslech!

Na Obecním plese nám 6. února 2010 hrála k tanci a poslechu hudební skupina Milenium music band. Tančilo se, zábava
byla od počátku skvělá.
Foto J. Trs
Číčenický HLASATEL
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STOPAMI DĚJIN

Osudy vystěhovalců
V minulém čísle Číčenického hlasatele jsme
se vydali po stopách jihočeských vystěhovalců do
Spojených států severoamerických, kam zamířilo
i několik rodin a jednotlivců z Vodňanska, tedy
i Číčenic a okolí. Velkým problémem pro české
vystěhovalce byla neznalost angličtiny (jen poměrně malá část jich uměla německy). Proto byli odkázáni na pomoc různých nájemných agentů, mezi
nimi nechyběli ani podvodníci, kteří vystěhovalce
okradli v přístavu a ti pak neměli ani na cestu do
vnitrozemí. Z přístavů se vystěhovalci dostávali
dál do vnitrozemí různými dopravními prostředky.
Západním směrem se tehdy budovalo několik
železnic, nebo také využívali vodní toky. Ale i tato
cesta byla náročná – po železnici vystěhovalci jeli
obyčejnými nákladními vozy, kde byly jen dřevěné
lavice bez opěradel a minimum toalet. Z velkých
měst, kde končila železnice, pokračovali dál vystěhovalci na povozech nebo i pěšky, a to za každého
počasí. Velmi náročná cesta tak z přístavu až na
místo nového pobytu, kde se vystěhovalci mohli
zakoupit volné pozemky, trvala i několik týdnů. Volné pozemky rozprodávala v příslušném okresním
městě vládní pozemková kancelář, kdy vyplnili
žádost a zaplatili příslušný poplatek. Po roce pak
dostali nový majitelé federální dekret na pozemek
podepsaný prezidentem Spojených Států. Případně se si mohli zakoupit pozemek již od předešlého
majitele nebo od spekulanta s pozemky. Nově
získaný pozemek byl většinou v lesním prostoru
a bez jakéhokoliv stavení. Majitel pozemku si tak
musel sám vykácet les a urychleně zařídit prozatímní bydlení – většinou v jakési podzemnici
nebo v jednoduchém srubu. Veškeré vybavení do
domácnosti, zemědělské a další nářadí i nástroje
musel mít vystěhovalec sebou, neboť v počátcích
kolonizace nebylo možné v širokém okolí cokoliv
koupit. Stejně tak musel mít zásoby potravin, obilí
pro setbu a případně i semena jiných plodin. Jinak
o čerstvé potraviny nebyla žádná nouze. Většinou
nedotčená krajina byla plná zvěře a bohaté úlovky
doplňovaly jídelníček. Na první pohled idylický
život byl však plný nástrah a nebezpečí. Nově
příchozí osídlovali krajinu, která se svým klimatem
výrazně lišila od krajiny středoevropské. Zejména
zimní počasí bylo daleko drsnější a také delší.
Dalším velkým problémem pro přistěhovalce bylo
velmi řídké osídlení krajiny. Mnohé osamělé farmy
byly od sebe vzdálené i několik hodin jízdy a do
většího správního střediska, kde bylo nákupní
a duchovní centrum, trvala cesta i řadu dní. Ještě
Číčenický HLASATEL

na počátku prvních desetiletích hlavní vlny vystěhovalectví čekalo na osídlence velké nebezpečí
v podobě původních obyvatel Severní Ameriky,
tedy Indiánů. Osídlenci amerického severozápadu
se na nová území vydávali v početných kolonách,
které často doprovázeli vojáci. I tak indiáni na kolony útočili a ohrožovali osídlence v jejich nových
domovech. Situace se postupně uklidnila na konci
19. století.
O každodenních životních strastech i radostech
jihočeských vystěhovalců v Spojených státech se
zachovalo jen velmi málo dobových zpráv, a to
zejména v jejich dopisech zaslaných příbuzným
do jejich původní vlasti. Jeden z takových dopisů
je dodnes velmi pečlivě opatrován v rodině příbuzných Faktorů ze Strpí.
Dopis byl odeslán 26. listopadu 1903. František
Landík, tehdy žijící i s rodinou ve městě Claveland
ve státě Ohio, psal své sestře Kateřině, provdané
Faktorové ve Strpí.
Moje drahá sestro!
Nechávám Tobě vědomost dávat, že moje drahá
a mylá manželka po krátké nemoci v Pánu zesnula
dne 12ho listopadu a byla pohřbena na katolický
hřbitov jménem Kalvarii, zanechává nás tady.
Pohřeb byl slušně vypraven velebným pánem
Novákem dle katolického způsobu, vzdáváme
veleb. Pánu Novákovi srdečný a vřelý dík. Dále též
vřelý dík spolku sv. Anny číslo I. UTL. za dostavení
se ku pohřbu jakož předsedkyni spolku Marii za
proslov v domě smutku. Dále vzdávám díky všem
přátelům a známým za darování krásných květin,
jakož i soustrast k nám projevenou, též díky vřelí
pohrobníku p. Františkovy Markovy za vzorné
vypravení pohřbu.
Vždy srdečný František Landík manžel. Anna
Pešík, Alžběta Petzold, Eva Kusta a Marie Landík dcery. Jan Pešík, Karel Kusta a Josef Petzold
zeťové
Nebožka zanechala po sobě 24 vnoučat a jedno
pravnouče. Nebožka dosáhla věku 78 roku pokoj
budiž popelu jejímu.
Prosím za brzkou odpověď. Znamenám se František Landík truchlíc po manželce.
František Landík, stejně jako sestra Kateřina,
byl rodákem z Krče u Protivína a kolem roku 1880
se s rodinou vystěhoval do Spojených států. Jeho
krátký dopis byl doslovně přepsán, včetně pravopisných chyb.
Jiří Louženský
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍČENICE
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČÍČENICE
Jak plyne školní rok 2009/2010…
Od počátku září se děti účastnily předplaveckého kurzu
v plaveckém bazénu v Prachaticích. Přestože se od loňského roku zcela změnilo vedení tohoto střediska, děti si
celý kurz plavání pod vedením nových plavčíků užily. Některé z nich překonaly i strach z vody a z cizího prostředí
natolik, že bez bázně plavaly i ve velkém bazénu. Nakonec
si všechny děti přivezly domů „mokré“ vysvědčení s velikou jedničkou.

Na počátku měsíce prosince nás navštívil svatý Mikuláš.
Děti mu zazpívaly, přednesly básničky a za odměnu od něj
dostaly sladkou nadílku.

17. prosince 2009 přišli rodiče, prarodiče, sourozenci
a kamarádi za dětmi do naší školky přivítat Vánoce na již
tradiční vánoční besídku. Všichni jsme tu prožili hezké sváteční chvíle u vánočního stromečku a společně si zazpívali
koledy.
Číčenický HLASATEL
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Několikrát naši školičku navštívila zájezdová divadelní společnost s pohádkami. V lednu se dětem velice líbila maňásková pohádka „Sněhová královna“.

I přes mrazivé počasí chodíme s dětmi na procházku do přírody. Letošní zimu si hodně děti užily bobování a dovádění
ve sněhu. Také jsme se byli podívat k „našemu“ dubu pod
bažantnicí, který pozorujeme v každém ročním období. Sněhu neubývá, ale v naší školce se již těšíme na jaro a všech
28 dětí i s pani učitelkami se chystají na velikonoční svátky.

Ve školce také děti malují obrázky.
Foto na str. 6 a 7 – archiv MŠ
Číčenický HLASATEL
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE MLÁDEŽE
Na konci roku 2009 se opět uskutečnil turnaj ve stolním
tenise. Tentokráte se účastnilo šest dětí. Nejlepší výsledky dosáhl nejstarší účastník Petržílka Dominik ze 7. třídy,
za ním pak se umístnila Koudelková Simona ze 6. třídy,
dále následovala Jiroušová Adéla z 5. třídy. Čtvrté místo
získal Bašar Dominik ze 4. třídy. Ze stejného ročníku byl
na pátém místě Fodor Patrik a nejmladším účastníkem
- z 1. třídy se zúčastnil Bašar Milan.
Všichni za své výkony získali hodnotné
ceny od firmy ČEZ Temelín. M. Holeček

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
31. prosince 2009 jsme se silvestrovskou zábavou v hotelu „U Polívků“
v Číčenicích rozloučili s rokem 2009 a přivítali jsme přípitkem, ohňostrojem a pěknou muzikou rok nový-rok 2010.
Hrála nám, tak jako vloni hudební skupina DUONATUR.
Celkem se sešlo přes 50 lidí. Zábava trvala až do ranních
hodin. Vše proběhlo bez problémů a újmy na zdraví. Doufáme, že se všem přítomným líbilo a že se opět sejdeme
31. prosince 2010. Pro ty, kteří měli pro své taneční kreace málo místa, mám dobrou zprávu. Příště ho bude víc.
Tato akce byla pořádána Číčenickým klubem, o. s. v rámci
Oranžového roku 2009 s JE Temelín.
Mrkáčková Ilona

čů byla obstojná a myslivecký salonek hotelu byl zaplněn.
A posluchači opravdu nelitovali účasti, protože se dozvěděli řadu zajímavých poznatků počínaje kašlem, astmatem,
přes obstrukční nemoc plic a konče i nádorovým onemocněním. Paní doktorka se projevila jako erudovaná odbornice, která dokáže posluchače plně zaujmout a vtáhnout do
problematiky. Přestože základní téma je poměrně vážné,
dokázala do přednášky vnést i humorné prvky a přednášku uměřeně odlehčit. Posluchači se dozvěděli řadu zajímavých skutečností a na jejich dotazy jim bylo odpovězeno. Co k tomu na závěr? Užitečná beseda a nezbývá než
poděkovat přednášející a organizátorkám. Takových akcí
více!
(JOu)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
27. února 2010 pořádal Číčenický klub, o. s. tak jako
každý rok, maškarní karneval pro děti. Zábavné odpoledne zahájili děvčata a chlapci ze ZUŠ ve Vodňanech taneč-

BESEDA O KAŠLI
Dne 25. ledna 2010 se uskutečnila v hotelu u Polívků
výše uvedená beseda. Přednášela paní doktorka Jarešová
z Číčenic. Pracuje na plicním oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a na besedu se připravila včetně obrazových materiálů a rentgenových snímků. Účast poslucha-

Na maškarním karnevale bylo plno.

Beseda o kašli s MUDr. Petrou Jarešovou.
Foto A. Scherlingová
Číčenický HLASATEL

Foto A. Scherlingová

ním vystoupením. Sešlo se padesát pět dětí v maskách
se svými rodiči, prarodiči a sourozenci, takže jsme zcela naplnili celý sál obecního hostince. Opět jsme všichni
vybírali tu nejhezčí masku. Nebylo to jednoduché. První tři
masky s největším počtem hlasů si domů odnesly krásné
dorty, které nám upekla paní Pajerová ml. Dalších osmnáct masek dostalo dorty nanukové. Ale ani ostatní účastníci neodešli s prázdnou, protože naši klauni, kteří spolu
s DJ Olinem celým odpolednem děti provázeli, rozdávali
z naditých kapsářů bonbony a sladkosti. Karneval se konal
v rámci Oranžového roku 2010. Vybrané dobrovolné vstupné bude použito při pořádání některé z dalších akcí. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit balíčky
do tomboly. A já děkuji všem členům klubu, kteří se na této
akci podíleli.
Mrkáčková Ilona
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STRÁŽKA ČÍČENICE
MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Strážka Číčenice uspořádalo ve
spolupráci a s finanční spoluúčastí Obce Číčenice kulturně
společenskou akci, 2. Myslivecký ples, konaný 29. ledna
2010 v obecním hostinci. K tanci a poslechu hrála českobudějovická „Malá kapela Pavla Havlíka“, pro účastníky byla
připravena bohatá tombola. Průběh této kulturně společenské akce byl kultivovaný, hojně přítomní návštěvníci se
příjemně pobavili a zatancovali, někteří i vyhráli hodnotné
ceny v pořádané tombole. O příjemné atmosféře v průběhu druhého mysliveckého plesu svědčí i hudební přídavek
na závěr plesu, vyžádaný přítomnými u účinkující kapely.
Tímto chce MS Strážka Číčenice poděkovat Obci Číčenice
za vstřícnost a spoluúčast na zajištění a zdárném průběhu
druhého mysliveckého plesu v Číčenicích.

Na mysliveckém plese se tančilo, všichni se
dobře bavili...
Foto A.Scherlingová

Na plese nechyběla bohatá tombola.

Foto J. Trs

MALÉ PŘIPOMENUTÍ
S blížícím se příchodem jara se i probouzí příroda ze
zimního útlumu a nastává období rostlinné i živočišné aktivity a reprodukce nového života. V tomto období probíhá
hnízdění veškerého ptactva a jsou přiváděny na svět nové
vrhy mláďat u ostatních zvířat. Chceme-li pomoci a prospět
zatížené přírodě činnostmi člověka (mechanizace, hustota
provozu na místních dopravních infrastrukturách, chemizace, turistika, atd. ) je nutno přispět k nerušení ptactva,
zvířat a zachování klidu v přírodě v období jarních měsíců.
Jde hlavně o omezení nekontrolovaného pohybu venčících
psů ve volné přírodě (mimo vyhrazené veřejné prostranství
stanovené vyhláškou obce).
Číčenický HLASATEL

Důležitost připomenutí významu jara pro obnovu života v přírodě a potřebného zachování klidu v přírodě není
jen účelový pragmatismus myslivců, ale stal se i častým
námětem poetů, např.?
„Nad pasekou letí stín,
stoupá vzhůru do mokřin,
dole v trávě slípka sedí,
k temnícímu nebi hledí.
Hvězda svítí, les už mlčí,
je to zásnubní let slučí. “
Za pochopení, děkujeme. Za MS Strážka Číčenice
hospodář MS Václav Petržílka a předseda MS Ladislav
Kašpar.
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Důl Jaroslav
V tomto článku se chceme věnovat problematice dolu
Jaroslav. Náš dopisovatel (JOu) hovořil s panem Romanem Kordou, zástupcem sdružení dolu Jaroslav.
Pane Kordo, čtenáři se v Číčenickém hlasateli dosud
setkávali pravidelně s upoutávkou na důl Jaroslav
a deklarovaným termínem otevření k 1. 4. 2010. Co
k tomu můžete říci?
Na jezeře Jaroslav bude zahájena rybářská sezona
1. 4. 2010 s osmi chytacími místy. Veškeré další informace
o cenách a pravidlech jsou na www. jezerojaroslav. cz
Podle záměru by měly být v areálu otevřeny i srubové
stavby pro ubytování rybářů…
Podle podnikatelského záměru není počítáno s ubytovacím zařízením, ale pouze s výstavbou rybářského areálu.
Budou to čtyři dřevostavby podle projektové dokumentace.
Dokončení výstavby areálu plánujeme do roku 2014.
Máte již tedy nasmlouvané klienty?
Jestli myslíte klientelu rybářskou, tak od 1. 4. 2010 prodáváme povolení k lovu ryb na udici a zájem je slušný.
Čím si vysvětlujete zájem rybářů?
Jsem majitelem největších rybářských potřeb v Praze
a rozjeli jsme velkou roční reklamní kampaň jak na internetu, tak časopisech i na prodejnách v České republice.
A musím hlavně podotknout, že veliký zájem je z důvodu
mého rybářského jména v oblasti rybaření jak sportovního,
tak obchodního a velikého pracovního nasazení.
Jsem v této oblasti laik, budou mít rybáři co chytat?
V dnešní době rybáři vyhledávají soukromé komerční
vody, aby zde ulovili trofejní ryby. Kapry 15 kg a více, až
25 kg. Na našem jezeru jsou nasazeni kapři od 10 kg až
23,5 kg, zhruba 350 kusů za jeden rok. Dále jeseteři od
10 kg do 25 kg v počtu 30 kusů, amuři 10 – 15 kg, atd.
Samozřejmě, jsou to ryby, jednou berou, podruhé ne.
Otevření rybářského areálu ale předcházelo období,
kdy jste v prostoru dolu prováděli řadu prací. Můžete
uvést?
Ano, v tomto období jsme na jezeru strávili spoustu
času a vložili jsme velké investice. Podle podnikatelského
záměru mimo čtyř dřevostaveb, které plánujeme postavit
letos a příští rok to jsou :
✓ komunikace
✓ úklid celého jezera
✓ odvoz odpadu
✓ umístění šesti ekologických WC
✓ umístění odpadkových košů
✓ výroba a umístění mol pro rybáře
✓ stavba maringotky a zateplené přístavby
✓ vyvrtání studny
✓ vyčištění odtoku jezera
✓ oplocení areálu
✓ umístění sádek na vodu
✓ nakoupení lodí
✓ elektrická přípojka
✓ umístění vzduchovacího čerpadla pro ryby
✓ závory
✓ lávka
✓ zpevnění břehu kalibrovanou kulatinou
✓ a další práce
Číčenický HLASATEL

A v tomto období je nejdůležitější investice nákup
a nasazení velkých ryb (kapr, jeseter, amur, štika) a další
plánujeme letošní rok.
Zavedli jste návštěvní řád, omezili vjezd pro automobily, zlepšil se i radikálně pořádek na březích. Co k tomu
řeknete?
Jelikož jsme dlouhodobí nájemci jezera a bylo a bude
zde investováno hodně peněz, úsilí a času, bylo nutné
zavést určitá pravidla z důvodu bezpečnosti jak pro koupající, tak pro rybáře.
Musím podotknout, že koupání bylo na jezeru vždy na
vlastní nebezpečí. Proto je koupání povoleno pouze v místech vyznačených tabulemi. Z důvodu bezpečnosti se na
jezeru po 18. hodině koupe pouze k bójím, umístěným
na vodě. Na bezpečnost areálu a ochranu přírody dohlíží
24 hodin ostraha areálu se psy.
K vaší otázce ohledně zákazu vjezdu pro automobily chci podotknout, že tento zákaz zde byl pouze obnoven z dřívější doby a to dopravní policií Vodňany. Jeden
z důvodů zákazu vjezdu byla ochrana přírody okolo jezera.
V oprávněných případech povolení k vjezdu vydává obecní
úřad Číčenice.
Břehy v místech na koupání se každý den večer uklízejí, vynášejí se odpadkové koše a čistí ekologické WC. Na
jaře se shrabe listí, prořezávají spadané stromy atd.
Tímto bych chtěl apelovat na všechny návštěvníky, aby
i ve svém zájmu udržovali pořádek a klid, za kterým sem
chodí. O rozšíření břehu pro koupající se neuvažuje.
Co byste chtěl říci čtenářům na závěr?
Na závěr bych chtěl čtenářům říci, že procházky kolem
jezera i houbaření všem vřele doporučujeme. Rybářům,
kteří u nás tráví volné chvíle, nabízíme nadstandardní
služby a skvělé zážitky v krásné přírodě jižních Čech.
Všichni jsou u nás vítáni. S pozdravem Petrův zdar,
Roman Korda, Jezero Jaroslav.
Děkuji za rozhovor.

Děti z MŠ Číčenice spolu učitelkami poznávají zimní
přírodu.
Foto z archivu MŠ
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VELIKONOCE
VELIKONOCE jsou nejen vítáním jara, ale také oslavou
jarní rovnodennosti a zániku zimy, které mají svou obdobu
v některých náboženských svátcích. U nás je vnímáme
také jako svátky ukřižování a následné z mrtvých vstání
Ježíše Krista. Typickým znakem těchto svátků jsou právě
symboly smrti a znovuzrození, jež se objevují ve všech
tradicích, které souvisí s těmito svátky. Na Velikonoce se
křesťané připravují čtyřicetidenní postní dobou, jež startuje
Popeleční středou po masopustním úterý a končí šestou postní nedělí – Květnou. Originálně to bylo období,
kdy zintenzívnili svou přípravu lidé, kteří chtěli přijmout
křest. Další křesťané se k nim přidali, aby si tak oživili svou
víru. Velikonočnímu pondělí předchází několik dnů, které
mají své tradiční názvy, jež pramení z historických zvyklostí. Jejich původ Vám nyní popíšeme.
● Škaredá středa – na tento den se nesmíte mračit, protože jinak byste se museli mračit každou další středu
celý rok.
● Zelený čtvrtek – ve čtvrtek musíte časně ráno vstát
a omýt se svěží rosou - pak nebudete nemocní. Každá
hospodyně musí vymést úplně celý dům, ještě než vyjde slunce, odnést smetí na křižovatku, pak se celému
domu budou vyhýbat blechy.
● Velký pátek – v pátek se chodili lidé mýt do potoka, což
je mělo uchránit před chorobami. V tento den se nesmí
prát prádlo, nesmíte si nic vypůjčit a nesmíte pracovat
v sadu, to všechno přináší smůlu.
● Bílá sobota – tento den se lidé starali o pole, aby bylo
úrodné vyrobili křížek z ohořelých dřívek a ten dali na
pole. Také chránili dům před požárem tím, že za trámy schovali několik uhlíků. Po pátku se doma uklízelo
a pralo. Chlapci si pletli pomlázky, malovala se vajíčka
a peklo se (beránci, mazance…).
● Boží hod velikonoční – v tento den musela každá návštěva dostat alespoň kousek posvěceného jídla. Aby se
zajistila úroda, voda a dostatečný přísun ovoce, tak se
kousek posvěceného jídla dal také na pole, do sadu
a do studny.
Kromě svého křesťanského původu ovšem Velikonoce, pro valnou většinu Čechů zůstavají zároveň tradičními
pohanskými svátky jara a plodnosti.
POMLÁZKA (v různých moravských a českých nařečích také mrskačka, mrskut, šlehačka, švihačka, hodovačka, houdovačka, karabáč, sekačka, dynovačka, pamihod,
korbáč, karabina, čugár, tatar, žíla a další.) je jedním ze
symbolů Velikonoc. Je to nástroj, kterým chlapci na Velikonoční pondělí symbolicky šlehají děvčata. Je to spletený
svazek měkkých vrbových proutků, který je na tenčím konci
ozdoben barevnými pentlemi. Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomladit a šlehání dívek symbolizuje
předání svěžesti, pružnosti a zdraví mladého jarního prutu.
Pomlázkou je nazýván i dárek za vyšlehání, zpravidla to
bývají malovaná velikonoční vejce. Podle tradice muži při
hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte
vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…”Jestli dojde dříve na pomlázku
nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání
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bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se
mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži
barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby
zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy
vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se
napříč českými zeměmi mírně mění.
VELIKONOČNÍ KOLEDA PRO KLUKY
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
SYMBOL VEJCE
Vejce je symbolem
nového života (už od
pohanských dob); plodnosti, úrodnosti, života
a vzkříšení (protože obsahuje zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti,
slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Za typické barvy pro
Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň
symbolizovala lásku a život. A právě červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice.
Přírodní barvy na barvení velikonočních vajec:
◆ žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce) šafrán
◆ zlatožlutá: oves, kůra plané jabloně, lístky sena, lipový květ
◆ červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z borůvek
nebo bezinek
◆ světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán
◆ tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar
z olšové kůry, listy z rozmarýnu, jasanu, petržele
◆ fialová: lipový květ; kmín; šafrán
◆ hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj
◆ černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých
hřebíků; odvar z olšové kůry, vařená káva s cikorkou
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BARVENÍ VAJEC S ORNAMENTÁLNÍ VÝZDOBOU
BATIKOVÁNÍ OVAZOVÁNÍM VAJEC ROSTLINKAMI
Tato technika je velmi stará a technologicky nejjednodušší. Zdobíme vejce plná, uvařená. Natrháme si jarní
rostlinky-lístečky jetelinky, petrželové natě, jedlové větvičky, žebříček, travičku, osení, lístky jahodí atd.. Rostlinky
navlhčíme a úhledně poskládáme na vlažné vejce. Tuto jarní kompozici obalíme tenkým plátnem nebo zavážeme do
silonové punčochy. Vejce pevně ovážeme (nahoře i dole).
Pak vložíme do připraveného roztoku barvy a mírně povaříme. Barvy má být dostatek, aby vejce byla ponořena. Po
obarvení odstraníme plátno (punčochu) a rostlinky. Kraslice je hotová. Pokud pustí lístečky trošku zeleně do vzoru,
nevadí, vejce jsou „živější“. Nejhezčí jsou vejce barvená
v odvaru ze slupek z červené cibule. Cibulový odvar má
být silný, s trochou octa. Také se může použít i silný odvar
čaje, kávy s cikorkou nebo barvy na vejce. Podle toho, jak
dlouho ponecháme vejce v barvě (bez vaření), získáme
různou intenzitu odstínu.

Připravujeme
ORANŽOVÝ ROK 2010
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Jaderné elektrárny Temelín. Zveme všechny občany a přejeme příjemné zážitky.
I v letošním roce se bude díky Jaderné elektrárně Temelín konat Oranžový rok. Obec Číčenice se
do toho projektu opět přihlásila a získala finanční
podporu pro různé sportovní a kulturní akce. A na
co se můžete těšit již teď?
v únoru
se konal maškarní bál pro děti
duben – červen, (dle počasí)
turistický pochod „O Číčenickou kočičku“
duben
pálení čarodějnice

PRANOSTIKY
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Panská láska a dubnový sníh
za mnoho nestojí.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť
jim požehnání přináší.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl
přec jen se zasněžívá.
Pakli mokrý a zimavý duben,
jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pálení čarodějnice 2009.

květen
květen
červen
srpen
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec

Foto A. Scherlingová

kočárková rallye
cyklovýlet
dětský den
vysvěcení praporu
setkání seniorů
otevření „Naučné stezky Víta Fučíka“
Mikulášská zábava pro děti
vánoční výstava
silvestrovská zábava
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