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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první nesmělé číslo časopisu vydávaného Obecním úřadem v Číčenicích. Úkolem je zejména dodat
Vám informace o dění v obci, zajímavých lidech, místech, událostech. Časopis bude vycházet čtvrtletně. Snad se nám podaří jeho
úroveň zlepšovat. Věříme, že nám s tím budete pomáhat svými příspěvky, fotografiemi, zajímavými recepty apod. Zatím pracuje
jen malá skupinka a věříme, že nás bude stále více.
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Č íče n ick ý k lu b , o .s . a O Ú ‚Č íče n ice
Vás co nejsrdečněji zvou na II. ročník turistického pochodu

„O ČÍČENICKOU KOČIČKU“
Který se koná v sobotu 19. dubna 2008
Start a cíl je u mateřské školy v Číčenicích ve 13 hodin
Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy: 5 a 10 km
(mapky s trasou pochodu budou připraveny u startu).
V cíli dostane každý účastník medaili a občerstvení.

Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.
Karel Havlíček Borovský
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Zprávy z radnice
 Úvodem bychom chtěli připomenout, že dodržíme slib z loňského roku a zpravodaj v „nové
formě“ budeme vydávat čtvrtletně. Pomoc přislíbila paní Scherlingová a pan Lachout. Při této příležitosti bychom Vás vyzvali k tomu, aby všichni své náměty, připomínky, případně příspěvky
k vlastnímu vydání směrovali na OÚ do Číčenic, k rukám paní Borovkové. Nyní Vás seznámíme
s novými událostmi v naší obci a změnami, které proběhly na obecním úřadě od konce roku 2007
do dnešních dnů, tj. měsíce března 2008.
 Koncem loňského roku byla uzavřena „Darovací smlouva“ mezi Technickými službami při Městském úřadu ve Vodňanech a Obcí Číčenice o převodu budovy čp. 45 včetně navazujících pozemků
 Na základě žádosti o odkoupení byla sepsána smlouva o prodeji ppč. 4445 a 4447 s panem Malkusem, který vlastní nemovitosti u Mlýnského rybníka. Tyto obě parcely navazují na jeho dům a původně patřily k mlýnu
 K 5.12.2007 jsme ukončili pracovní poměr dohodou s paní Klimešovou Boženou.
 Poplatky za odvoz komunálního odpadu jsou stanoveny pro rok 2008 takto: 450,- Kč/osobu u trvale bydlících, 450,- Kč za
rekreační objekt a u podnikatelů činí 2 200,- Kč. Také se mění poplatek ze psů a to následovně: - za každého psa 150,- Kč
s tím, že majitel získá na svého „miláčka“ známku s názvem obce.


Na rok 2008 byla stanovena cena za prodej pozemků ve vlastnictví obce – zastavěná plocha 80,- Kč/m2; ostatní pozemky
35,- Kč/m2 ; cena pozemku zastavěného úmyslně 500,- Kč/m2 a pro uzavření pronájmu pozemku 4,- Kč/m2 .

 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí na „rekonstrukci retenční nádrže Želivka“. Dále byl schválen prodej pozemků panu Zíkovi, manželům Fodorům, Koudelkům, panu Reindlovi, Vaňkům, Koblencům,
Belzům, Kovandům, Kozlům, Pajerům a pod bytovkou čp. 94 v Číčenicích.
 V měsíci lednu uzavřela obec smlouvu s Číčenickým klubem o přidělení neinvestičního příspěvku na činnost ve výši 30 000,
- Kč. Dále byl projednán a schválen návrh spoluúčasti a spolufinancování přístupové komunikace pro manžele Vaňkovi
k jejich budoucí výstavbě.
 Na provoz MŠ v Číčenicích schválila obec celkový objem finančních prostředků ve výši 220 000,- Kč.
 Na důl „Jaroslav“ byl připraven záměr k pronájmu této plochy.
 Také byla schválena „Smlouva o bezplatném uložení podzemních sítí“ dle stavebního zákona, kterou bude muset uzavřít
každý stavebník pro vybudování přípojky přes obecní pozemek.
 Od ledna došlo ke změně složení finančního výboru, kde paní Vobrovou Libuši nahradil pan Lukáš Josef z Újezdce.
 Schválena byla směna lesních pozemků ve vlastnictví obce za lesní pozemky ve správě Lesů ČR (jedná se o lokalitu Březičí a Kraví horu za lokalitu kolem dolu Jaroslav).
 V měsíci únoru dochází k doúčtování nákladů na Základní školy „Bavorovská“ a „Alešova“ ve Vodňanech za rok 2007, což
činí 105 450,- Kč. Na rok 2008 bude činit tato částka 335 662,- Kč za žáky základních škol a 8 589,- Kč za studenty Gymnázia ve Vodňanech.
 Od 1. února 2008 jsme uzavřeli pracovní poměr s paní Borovkovou.
 Za zastupitelstvo bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě „Číčenického bálu“, těm co přispěli do tomboly a především pak pánům Čížkovi Františku a Vaňkovi Bohuslavu.

Pokračování na str. 7
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Mateřská škola Číčenice
Věřte, nevěřte. Již tři měsíce jsou tomu, co v naší číčenické
školičce zacinkal zvonek a děti potěšila nadílka z mikulášské
nůše. Tu jim rozdělily paní učitelky. Většina dětí se druhý den
podívala také do obecního hostince, kde si všichni zazpívali ,,Mik, Mikuláš“, ,,Čerte, čerte, čertíku“, ,,Kolíbala bába čerta“. Všem se také líbila básnička ,,Přišel k nám čert
s Mikulášem“. Očka všech dětí se rozzářila při pohádce divadelního spolku z Vodňan ,,Kašpárek a Mikuláš“. Bylo to moc
príma a nikdo z dětí neodešel bez sladké nadílky.
Měsíc prosinec se rychle přehoupl do druhé poloviny a nastal
čas vánoční besídky. Pod krásně ozdobeným stromkem děti
našly hry, hračky, knihy a auta.
A hned, až sluníčko vysuší zahradu si všichni vyzkoušejí nové
houpačky a skluzavku.
Teplejší počasí jsme s dětmi přivítali při cestě do MěKS ve
Vodňanech na pohádku ,,O kohoutkovi a slepičce“.
V týdnu 4.2. - 8.2. 2008 byla MŠ uzavřena, byly jarní prázdniny.
Po prázdninách se spolu s dětmi do MŠ vrátily opět písničky,
smích a dobrá nálada, zvláště na vodnickém karnevalu

Markétka Cardová /4 roky/

s hastrmánkem a vodnickou panenkou. Děti si vyrobily pod
vedením p. učitelek masky, plnily různé úkoly a nakonec je
čekaly dobroty.
Velikonoční svátky do naší školky zaneslo ,, Liduščino divadlo“ z Roztok u Prahy, když v úterý 11. března 2008 děti
shlédly jejich představení ,,VESELÉ VELIKONOCE“. Káča s
Honzou zde dětem objasnili lidové velikonoční zvyky, vyprávěli o jarních květinách, kraslicích, ukázali jim, čím se bavily a
s čím si hrály děti v dobách, když byly malé jejich babičky a
prababičky. Děti se dozvěděly, jak se nazývají jednotlivé neděle i dny před samotnými Velikonocemi.
V dalších dnech si děti kreslily a vystřihovaly stojánky na vajíčka, omalovaly si květináčky, kam si pak nasely pšenici. Vše
si potom pro radost odnesli domů. A když dětem nadělil sladkosti velikonoční zajíček, tak zvesela odcházely domů strávit
velikonoční prázdniny.
ředitelka MŠ Jitka Langerová
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Spolkový život v obci
Mikulášská nadílka
1.prosince 2007 pořádal Číčenický klub,o.s. ve spolupráci s OÚ
Číčenice, v rámci Oranžového roku s JE Temelín, pro všechny děti
z Číčenic a okolí mikulášskou nadílku. Děti shlédly pohádku, kterou jim zahrálo loutkové divadlo ,,PIMPRLATA“ z Vodňan, také si
společně zazpívaly a zatancovaly. Nakonec přišel sv. Mikuláš
s andělem a čertem, který všechny děti podělil sladkostmi. Číčenický klub,o.s. děkuje sponzorům a všem, kteří se na této akci
podíleli.
Výtvarná dílna
12.prosince 2007 se sešly děti a členky Číčenického klubu,o.s.
v zasedací síni OÚ v Číčenicích, kde si vyrobily vánoční ozdoby a
dekorace.
Vánoční turnaj
V sobotu 15.12. a v neděli 16.12. 2007 se konal v obecním hostinci
II. ročník turnaje ve stolním tenise pro děti i dospělé. Vítězové
získali věcné ceny. Turnaj byl pořádán jako akce Oranžového roku
s JE Temelín.
Vánoční výstava
Kdo se chtěl ,,naladit“ vánoční atmosférou, tak navštívil již III. vánoční výstavu, která se konala 15.-16.12.2007 v Hotelu u nádraží
v Číčenicích. Své výrobky zde vystavovalo dvacet ,, šikovných“
žen a dětí z Číčenic a okolí, a také děti z MŠ Číčenice. Výstavu
navštívilo šedesát návštěvníků. Nejvíce se líbily vyšívané obrazy,
aranžované dekorace ze suchých květin, vánoční ozdoby a

perníčky. Číčenický klub,o.s. děkuje všem vystavovatelům
a organizátorům za nádhernou výstavu.
Alena Scherlingová
Na konci měsíce prosince, dne 23.12.2007, se opět konalo
„Zpívání koled u vánočního stromku“. Na zahřátí se
podával punč, čaj. Koláče napekli v „Pekařství Kodádek“.
Účast byla mnohem menší než v roce 2006. Budeme rádi,
když si uděláte čas v předvánočním shonu a už teď jste
zváni na letošní ročník.
Dětský maškarní karneval
Dne 24.2.2008 uspořádal Číčenický klub,o.s. ve spolupráci
s OÚ Číčenice dětský maškarní bál. Kdo přišel, měl pocit,
že je ve světě filmu a pohádek. Sál zaplnily princezny,
klauni, kouzelníci, ale zavítaly k nám i hallowenské dýně,
indián, až z daleké Ameriky. Viděli jsme také Spidermana i
Batmana. Všechny masky, i ty nejmenované, byly velice
pěkné. Však se o tu nejlepší soutěžilo! Hodnotiteli se stali
všichni přítomní rodiče, babičky, dědečkové a hosté. Dvacet jedna masek si domů odneslo věcnou cenu. Celým
odpolednem nás provázel DJ Olin a klauni, kteří nešetřili
sladkostmi a také mezi nás přišel i kouzelník. Karneval se
konal za výrazné podpory sponzorů, kterým tímto děkujeme. Vstupné bylo dobrovolné a bude použito na některou
z dalších akcí pořádanou Číčenickým klubem,o.s. Doufáme, že se vám odpoledne líbilo a těšíme se příští rok opět
na shledanou
Za Číčenický klub,o.s. - Mrkáčková Ilona
Oslava MDŽ
V sobotu 15. března 2008 se v Hotelu u nádraží
v Číčenicích konalo přátelské posezení žen u příležitosti
MDŽ. K poslechu i tanci hrál DJ Olin.
Dětský turnaj v šipkách
V neděli 9. března 2008 se konal v Hotelu u nádraží
v Číčenicích DĚTSKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH. Sešlo se zde
třicet dětí z Číčenic a okolí, které soutěžily ve třech kategoriích. Díky sponzorům - pan V. Štos, OÚ Číčenice, Autocentrum BAŠAR, pan M. Ševčík a dalším organizacím i
jednotlivcům, dostali vítězové krásné věcné ceny. Všem
sponzorům děkujeme.
Věra Polívková
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Myslivecké sdružení Strážka Číčenice
Scházíme se pravidelně 1 x za měsíc (vždy poslední
pátek v měsíci) v hotelu u pana hoteliéra Polívky.
V březnu se každoročně koná výroční členská schůze,
kde se bilancuje a hodnotí uplynulá lovecká sezona.
Lovíme zákonem povolené divoké kachny na honech
a při ranních či večerních tazích. V listopadu a prosinci pak pořádáme podzimní hony na bažanty a
v minulém roce jsme po dlouhé pauze střelili 8 zajíců.
Jeden hon na divoké kachny pořádáme pro lovecké
hosty. Hosty zveme též na odstřel srnců v období srnčí
říje z komerčních důvodů. Dále se individuálně uloví
ročně asi 10 lišek a přibližně stejný počet divokých
prasat.
Opravdu bohatá je činnost brigádnická. Jedná se například o údržbu a stavbu mysliveckých zařízení jako jsou zásypy, krmelce, kazatelny, posedy, odchov
bažantů a jiné. Dále brigády pro ZOD, pravidelné sázení stromků a úklid lesů po těžbě. Tradicí je podzimní výlov kaprů z rybníčku v Modři.
Letošního roku zkoušíme pomoci divoké populaci kachny březňačky stavbou hnízdících budek,
které jsou umístěny vhodně u rybníků v počtu 20 kusů.
Další novou začatou stavbou jsou dvě umělé liščí nory. Ty slouží v přírodě ke snazšímu ulovení lišek a
nedochází zde ke zranění či ztrátě loveckého norníka.
Výhledové uvažujeme o rozšíření činnosti při práci s mládeží a kulturně společenskou akcí.
Text a foto: František Holát

Velikonoční řehtání
Od Zeleného čtvrtka, kdy kostelní zvony „odlétly do Říma“, aby se znovu rozezněly až na Bílou sobotu, chodila podle
tradice po Číčenicích, Újezdci a Strpí dvakrát denně skupina chlapců s dřevenými řehtačkami. Zvolili mezi sebou kaprála a jeho pomocníka, kteří spolu s ostatními procházeli vesnicemi a „řehtali“ od brzkého rána. Na Bílou sobotu je lidé za
jejich snahu odměnili (tak jako každý rok) vejci a sladkými dobrotami.
Alena Scherlingová

Společenská

rubrika

Blahopřejeme oslavencům
Leden
Korbuth Pavel — 60 let
Březen
Koblencová Margita — 81 let
Němečková Jiřina — 80 let

Polívková Ludmila — 89 let
Troblová Marie — 81 let

Noví občánci
14. 2. 2008 narozen Carda Tomáš

4. 3. 2008 Martin Pajer

V lednu jsme se rozloučili s panem Václavem Faktorem z Újezdce.
Upřímnou soustrast celé rodině.
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Z historie
Historie krajiny do husitských válek
První písemná zpráva o Číčenicích je spojena se jménem Krále
Jana Lucemburského. Ten počátkem roku 1336 potvrdil Vodňanům významné hospodářské a právní privilegium, ve kterém jsou
vyjmenovány vsi patřící před tímto datem do městského šosu, čili
byly poddanskými vsi tohoto pozdějšího královského města. Z
blíže neuvedeného důvodu však byly vsi Vodňanům odňaty a
panovník se v privilegiu zavázal opět tento majetek městu vrátit.
Vedle vsí z těsného okolí Vodňan jsou zde také uvedeny i Číčenice, tedy přesněji řečeno jen jejich polovina. Ale královský slib již
nikdy v budoucnu nebyl splněn a tak následující historie Číčenic
jako celku je spojena s osudy různých světských i církevních majitelů. Kdy k rozdělení vsi došlo, nevíme. Po několik století jedna
část patřila k hlubockému panství a ta druhá k arcibiskupskému
zboží se správou v Týně nad Vltavou.
Po nástupu krále Václava IV. na český trůn byla v roce 1379 ustanovena královská berně. Z této doby se pro statky pražského
arcibiskupství dochoval rejstřík jejího rozpisu a výběru. V rejstříku
jsou vypsány i platby arcibiskupského panství na Vltavotýnsku,
tedy i z Číčenice a Strpí. Číčenice měl v jakémsi pronájmu arcibiskupský komorník Václav Nauk (také jinak uváděný jako Naněk).
Od vrchnosti dostal tehdy darem užitky plynoucí z poddanských
dávek od zdejších poddaných. Jednalo se o kompenzaci za jeho
služby vrchnosti a toto vyrovnání bylo ukončeno buď jeho úmrtím,
nebo odchodem ze služby. Jak dlouho byl komorník Václav Naněk
nájemcem Číčenic, to nevíme. V záznamech urbáře panství Týna
nad Vltavou z roku 1930 je již zde uváděn Jan Mchyna. Byl to tzv.
nápravník, tedy člověk původem buď svobodník, nebo i poddaný
se zvýhodněným společenským postavením. Byl osvobozen od
placení poddanských dávek a vykonávání roboty a dokonce v jeho
prospěch plynuly všechny výnosy z poddanských dávek, případně
jen jejich část. Za to musel být nápomocen při ochraně arcibiskupského majetku v době válečného napadení. Rovněž vykonával
funkci jakého si správce určitého svěřeného území. Měli funkci i
ryze reprezentační, např. doprovázeli arcibiskupa v průběhu návštěvy jeho statků.
Jan Mchyna získal poddanské dávky za blíže neuvedené služby
vltavotýnskému hradu. V urbáři je uvedeno, že pobírá výnosy z
půdy o výměře osm lánů, přičemž mu z každého lánu ročně plynulo 52 grošů úroku a 8 vídeňských penízků. Dále mu náležela naturální renta v blíže neuvedeném počtu slepic a vajec. Z každého
stavení ve vsi rovněž dostával po jednom groši tzv. smazného.
Na den sv. Jiří roku 1390 přijal z číčenic 7 kop 50 grošů, tedy
celkem 470 grošů.
Nyní se vraťme zpátky k záznamu berního rejstříku z roku 1379,
neboť jsou v něm docela podrobně uvedeny informace týkající se
tehdejších obyvatel Číčenic. Rejstřík obsahuje soupis poddanských udání výměry obhospodařované půdy a zaplacenou částku
berně, s případnou poznámkou, kolik poddaný zůstal dlužen. V
tehdejších Číčenicích hospodařilo 22 poddaných na výměře osmi
lánů. Sedlák s největší výměrou polnosti se jmenoval Svach a
královské berně zaplatil také nejvíc ze všech ostatních, celkem 45
grošů. Ostatní poddaní měli zaplatit také podle velikosti polnosti, a
to v rozmezí od 3 do 16 grošů. Podle berního rejstříku byla pro
Číčenice předepsána daň ve výši 251 grošů.
A teď jména ostatních 21 poddaných hospodářů z roku 1379:

Jakub, Vidlák, Marek, Macek, Křivanec, Václav, Šimon, Beneš, Vít,
Marsata, Katruše, Rachovec, Bartuš, Macek, Smolík, Dýba, Blahút, Elizabet, Šimon, Velislav a Ondřej. Jak sami vidíte, v této době
nebyla jména ve spojitosti rodného jména a příjmení. Tomu docházelo až postupně v následujících století a k jejich úřednímu ustálení prakticky došlo až v moderní době, tedy v 19. století.
Obec Strpí, o níž je první písemná zpráva až v rejstříku arcibiskupského statku z roku 1379, spravoval církevní služebník, uváděný
jako rychtář Jakub. Podle zápisu v rejstříku byla velikost polností
pět a půl lánu, ze kterých měla vrchnost výnos 2 kopy a 8 grošů.
Výnos byl pouze z poddanských polností, neboť rychtář Jakub
obhospodařoval jeden a půl lánu a za službu k týnskému hradu byl
zbaven poplatků. Zato měl vedle povinnosti rychtáře také případnou službu s kuší. Tento nápravník byl pravděpodobně poddaným
člověkem a tato služba však nebyla stálá, spíše výjimečná v době
válečných ohrožení, případně při reprezentačních příležitostech.
Mimo rychtáře Jakuba zde žili další majitelé polností:
Heincl: vlastnil 1 a půl lánu polností
Blahut, Šimon, Ješek: měli 1 a půl lánu a 9 jiter
Pešek: 25 jiter
Šibřid: půl lánu
Po odečtu jedn a půl lánu rychtářských polností hospodařilo šest
poddaných sedláků na čtyřech lánech. Blahut, Šimon a Ješek
mohli být bratři (či jinak příbuzní) společně hospodařící na jednom
pozemku.
Krátce ke jménům strpských poddaných. Heincl byl nejspíše po
předcích německé národnosti. Blahut (Blahout) měl svého jmenovce v Číčenicích, jméno pochází z osobního jména Blahoslav. Ješek je staročeské osobní jméno a jeho základem je Jan. Dnes
příjmení Pešek vzniklo z jména Petr. Jméno Šibřid je staročeského významu ve smyslu nuzovat—třít nouzi, či-li nuzák—chudý
člověk.
Před rokem 1390 byla obec Strpí nejspíše prodána jinému majiteli,
neboť se již v tomto roce nenachází v urbáři týnského panství.
Majetková změna se v dalších letech týkala také jedné poloviny
číčenických poddaných, když několik málo let před vypuknutím
husitských válek dal dne 28. 8. 1415 pražský arcibiskup Konrád z
Vechty hrad a město do zástavy Janu ze Sobětic. Od této doby
měly obě poloviny vsi světskou vrchnost, i když jedna sídlila v
Týně nad Vltavou a druhá na hradu Hluboká. V průběhu následujících staletí se obě poloviny vsi spojovaly a zase rozdělovaly, a ato
podle toho jakou v určité době měly . Ale o tom zase někdy příště.
Jiří Louženský
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Zprávy z radnice—pokračování ze strany 2
Ověřování listin
od 1.1. 2008 je možno v kanceláři OÚ Číčenice provést ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu
podle zákona č. 21/2006 a vyhlášky č. 36/2006. v úředních hodinách:
pondělí 8.00hod. - 16.00hod.
středa 8.00hod. - 16.00hod.
Má to smysl, třídit odpad
Vážený čtenáři,
rádi bychom Vás informovali, že Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-kom, a.s. vyhlásili celokrajskou soutěž ve třídění
odpadů. Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních
kategorií :
I. kategorie obec do 499 obyvatel,
II. kategorie obec s 500–1999 obyvateli,
III. kategorie obec s 2000–6999 obyvateli,
IV. kategorie obec nad 6999 obyvatel.
Pro vítězné obce v jednotlivých kategoriích byly připraveny finanční i věcné odměny:
1. cena - peněžní dar na nákup odpadkových nádob za 25.000 Kč, plaketa, diplom
2. cena - peněžní dar na nákup odpadkových nádob za 10.000 Kč, plaketa, diplom
3. cena - dvě sady košů na třídění odpadů, plaketa, diplom.
Naše obec byla zařazena do I. kategorie, ve které se umístila na 243 pořadí. Hodnoceno bylo poslední čtvrtletí roku 2006 až 3. čtvrtletí 2007.
Věříme, že i ostatní spoluobčané, se s námi zapojí do soutěže v roce 2008 "My třídit umíme".
Stanoviště kontejnerů na využitelné složky odpadu:
Číčenice : u obecní Požární zbrojnice
Újezdec : na návsi
Strpí : na návsi
Cihelna : u bytovek čp. 102, 103, 104
Do nádob na využitelný odpad lze ukládat:
1. papír - noviny, časopisy, katalogy, krabice
2. sklo - sklenice, tabulové sklo, střepy (nepatří sem keramický a porcelánový odpad a je nutno ze skla odstraňovat kovové části jako jsou uzávěry
a kroužky z lahví)
3. plasty - PET lahve, obaly z plastů, fólie, kelímky, plastové obaly znečištěné, vícevrstvé obaly kov-plast, papír-plast, vrstvené obaly ( např. krabice od mléka, džusů, obaly s kovovými částmi jako špony, kalendáře, zamaštěný a voskovaný papír, dětské pleny apod.)

„Číčenický bál“
Dne 29. 2. 2008 se uskutečnil v naší obci bál v patronaci TJ Blata a obce Číčenice v obecním hostinci, který byl zaplněn
téměř do posledního místa. Na vstupném bylo vybráno 5 160,- Kč. Byla to opravdu povedená společná akce, která se
mohla uskutečnit i díky mnoha štědrým sponzorům, kteří dali dohromady bohatou tombolu. Za celkem 156 cen pořadatelé
utržili 7 490,- Kč. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Fenix, která zajistila dobrou pohodu a příjemnou náladu do
pozdních ranních hodin všem návštěvníkům bálu. Chtěli bychom tímto poděkovat všem pořadatelům a pomocníkům, kteří
svůj volný čas věnovali tomu, aby „Číčenický bál“ proběhl ke vší spokojenosti návštěvníků a TJ Blata získala co nejvyšší
finanční částku pro svou sportovní činnost.
Je příjemné vidět, že lidé z číčenic a okolí se dokáží sejít v hojném počtu, prožít příjemný večer a zároveň tím podpořit
číčenický sport. Přání na konec—více takových akcí.
manželé Šmitmajerovi

Pranostiky
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

JSME NA WEBU:
WWW.CICENICE.CZ

Z ř i z o v a t e l
Obecní úřad Číčenice
čp. 79
387 71 Číčenice
E-mail: oucicenice@centrum.cz
tel./fax:383 381 101
Příspěvky a inzerci můžete rovněž zasílat na:
lachka@centrum.cz

Pište
!!!

Informace:
 Každé úterý od 16,30 hodin v prostorách mateřské školy probíhá konverzace v anglickém jazyce pro začátečníky. Pokud má někdo zájem, rádi ho mezi sebou přivítáme.
 Knihovna je otevřena v MŠ v Číčenicích každé pondělí od 16 do 17 hodin. K zapůjčení jsou nové knihy ze strakonické knihovny.

Pod pokličkou
Žampiónová polévka
400 g žampiónů, 3 lžíce másla, 1 1/2 lžíce mouky, 1 citrón, 1 l masového nebo drůbežího vývaru, 1/8 l smetany, 3 vejce,sůl,
pepř, worcesterská omáčka, petrželka
Očištěné, omyté žampióny drobně pokrájíme, pokapeme citrónovou šťávou a 10 minut podusíme na másle (dle chuti můžeme
dusit společně s nastrouhanou cibulí). Zaprášíme moukou, lehce osmahneme a zalijeme vývarem., dobře provaříme a sejmeme s ohně. Přidáme smetanu a zjemníme sekanými vařenými vejci a přidáme bohatě sekané petrželky. Dochutíme pepřem a
worcesterskou omáčkou. Podáváme s toasty.
Lehká pórková pizza
400 g polohrubé mouky, 1 sáček droždí, 250 ml vody, 3 lžíce oleje, 2 špetky oleje, 3 pórky,
200 g anglické slaniny, 8 plátků sýra /gouda)
Mouku promícháme s droždím. Přidáme olej, sůl a vodu a rychle pomocí ručního hnětače
uhněteme hladké těsto, které nesmí lepit. Přikryté necháme půl hodiny kynout.
Pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme na 1 cm silné kroužky. Krátce je povaříme v osolené vodě. Necháme jej okapat dobře na sítu. Slaninu nakrájíme na kostičky.
Plech vytřeme lehce olejem. Vyválíme na něj vykynuté těsto. Na těsto rozložíme pórek,
rovnoměrně na něj rozdělíme bůček. Zakryjeme sýrem.
Pečeme v předehřáté troubě při 200°C asi 20 minut.

Na měsíc duben a květen připravujeme:
- 19. 4. 2008 Turistický výlet
- 30. 4. 2008 Pálení „čarodějnic“ (volba MISS čarodějnice) pro děti i dospělé
- 10. 5. 2008 Kočárková rallye – pro maminky s dětmi a holčičky s panenkami
- 10. 5. 2008 Historická vozidla
- 24. 5. 2008 Cykloturistický výlet
- 31. 5. 2008 MDD

