Číčenický hlasatel
Ročník 10., číslo 2

Červen 2017

Obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje
ZPRÁVY Z RADNICE
 Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psa je
možno platit na OÚ hotově, nebo po obdržení variabilního
symbolu na účet obce. Sazba poplatku za odvoz
komunálního odpadu na osobu je 470,- Kč. Poplatek
za každého psa je 150,- Kč. Poplatky musí být uhrazeny
do konce června 2017.
 Starostka obce se zúčastnila rady Dobrovolného svazku
obcí Blanicko- Otavského regionu.
 Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí
nadačního příspěvku našemu projektu REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍCH BYTŮ v grantovém řízení Podpora regionů
v částce 180.000,- Kč.
 ČEZ a.s., odsouhlasila návrh žádanky na objednávku
reklamy v rámci Oranžového roku 2017 pro naši obec
v celkové výši 170.000,- Kč. Pro rok 2016 nám bylo
schváleno 162.000,- Kč.

Číčenický hlasatel

 MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) podpořilo naši
žádost o dotaci na opravu MK Strpí částkou 480.315,- Kč.
 Jihočeský kraj podpořil naši žádost o dotaci na opravu
bytů ve výši 215.000,- Kč.
 V dubnu byla provedena kontrola přezkoumání
hospodaření za rok 2016.
 Obec Číčenice přes DSO BOR (Dobrovolný svazek obcí
Blanicko-otavského regionu) zažádala o kompostéry
o bjemu 900l pro občany, kteří se v dotazníkovém šetření
přihlásili. Dne 11. května byly zveřejněny výsledky z výzvy
OPŽP na pořízení kompostérů – bohužel náš svazek nebyl
mezi úspěšnými. Bylo 315 žadatelů a podpořeno bylo 132
žadatelů. Žádostí se sešlo cca za 500mil. Kč. Podáme
žádost znovu v červenci letošního roku.
 Obec podala přes Hasičský záchranný sbor Jihočeského
kraje - krajské ředitelství žádost o dotaci na akci „Přístavba
a nástavba hasičské zbrojnice v Číčenicích“.
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Informace
 Starostka obce se zúčastnila rady a valné hromady spolupráci se SMO ČR, rozpočtové opatření č. 03/2017 a
Dobrovolného svazku obcí Blanicko- Otavského regionu.
Projednány byly informace o činnosti svazku a CSS v uplynulém
období, závěrečný účet svazku za rok 2016 , dotace MMR –
projekt „Společně rozvíjíme regiony“, dotace POV – “Sběrný
dvůr v Bílsku”- kde se připojily i ostatní obce. Číčenice z této
dotace pořídí kontejner na papír k autobusové zastávce
k přejezdu a 3 nosné kontejnery na bioodpad na IVECO. Dále
byl projednán návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné

v bodě Různé – návrh programu pro návštěvu zástupců
Mikroregionu Vlára – Váh a další.
 Obec pořídila automobil IVECO Daily-nosič kontejnerů.
Vozidlo bude používáno zaměstnanci obce především na svoz
biologického odpadu k likvidaci, manipulaci s komunální
technikou mezi místními částmi a v budoucnu se počítá i s
možností pronájmu s obsluhou pro občany obce. Iveco
postupně nahradí dosluhující sklápěč značky Multicar.

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM:
ZO Číčenice schválilo na veřejném zasedání dne 27. 4. 2015 Obecně závaznou vyhlášku obce Číčenice č. 3/2015 ZÁKAZ
PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ KATASTRU ČÍČENIC. Účinnost dnem 28. 4. 2015 z důvodu
naléhavého obecného zájmu.
Touto vyhláškou se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na celém území obce Číčenice, Újezdec, Strpí, Číčenice Cihelna. Vzhledem k tomu, že se objevují prodejci, kteří toto nařízení porušují a zboží a služby nabízejí přímo
v bydlištích občanů, upozorňujeme na tento zákaz. Pod záminkou nabídnutí zvýhodněného tarifu za elektřinu či plyn,
se dostávají do bydlišť občanů našich obcí. Pokud Vám bude toto nabízeno a nebudete vědět, jak vzniklou situaci řešit,
volejte Policii 158, starostku obce R. Regálovou 724 191 812 nebo místostarostu obce D. Veselého 724 191 813.
Porušením této vyhlášky se prodejci či poskytovatelé služeb dopouštějí přestupku, za který je možné uložit pokutu.

POZVÁNKA
TJ BLATA ČÍČENICE a OBEC ČÍČENICE
zve všechny fanoušky fotbalu
na

TURNAJ V MALÉ DĚTSKÉ KOPANÉ OBCE ČÍČENICE
Přijďte zafandit dne 15. 7. 2017 na fotbalové hřiště v ČÍČENICÍCH
Začátek v 10:00 hodin
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Zastupitelstvo projednalo
Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 12. 12. 2016
Schválené usnesení:
40/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje program VI. zasedání ZO Číčenice ze dne 12. 12. 2016.
41/06/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2016, č. 8/2016, č. 9/2016, č. 10/2016,
č. 11/2016 a schvaluje v plném znění rozpočtové opatření č. 12/2016.
42/06/2016: Zastupitelstvo obce po projednání potřeb obce na rok 2017 schvaluje podání následujících žádostí
o dotace:
- oprava komunikací – Číčenice, Újezdec, Strpí
- vybudování chodníků a VO
- oprava a přístavba požární zbrojnice v Číčenicích, nákup hasičského vozu
- obnova dopravního značení
- investice do lesů
- vybudování protipovodňových opatření
- úprava prostranství na návsi – revitalizace zeleně na návsi
- pořízení komunální techniky – nákup vozu na kontejnery, kompostéry, kontejnery atd.
- oprava obecních bytů
- víceúčelové hřiště u sportovních kabin
- opravy sakrálních památek
- oprava MŠ
- požární nádrž v Újezdci
- oprava obecního hostince
O dotace bude dle výzev požádáno do GP Jč. Kraje, POV Jč. Kraje, POV MMR ČR, SZIF, OPŽP, Nadace ČEZ apod.
43/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Cena pro občany zůstává
ve výši 470,- Kč. Účinnost od 1. ledna 2017.
44/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu MŠ Číčenice dle přílohy na rok 2017 ve výši 397.000,- Kč
a návrh rozpočtu obce Číčenice na rok 2017 dle přílohy. Rozpočet je vyrovnaný v celkové výši příjmů 7.051.880,- Kč a
v celkové výši výdajů 7.051.880,- Kč. Nikdo z občanů nevznesl námitku.
45/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Číčenice na rok 2017 - Číčenickému
klubu, z. s. ve výši 30.000,- Kč, Mysliveckému spolku Strážka ve výši 12.000,-Kč, TJ Blata Číčenice ve výši 20.000,- Kč,
Preventu 99 Strakonice ve výši 3.000,- Kč a Chelčickému domovu ve výši 6.000,- Kč.
46/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného od září 2016 do září 2017 ve výši 15,39 Kč/m 3.
47/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu č. 1030034014/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Číčenice a E.ON. Distribuce a.s. České Budějovice a pověřuje k podpisu předmětných smluv
starostku obce.
48/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ Číčenice Bc. Jitky Langerové čerpání
z rezervního fondu MŠ Číčenice ve výši cca 60.000,- Kč na podlahářské práce dle předložené cenové nabídky.
49/06/2016: Zastupitelstvo obce neschvaluje koupi pozemku ppč. 52/1 o výměře 754 m2 v katastrálním území Číčenice
za nabídnutou cenu 226.200,-Kč.
50/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ppč. 518/4 o výměře 14 m2, který byl oddělen dle GP č. 492
-15/2016 z ppč.518/1 v katastrálním území Číčenice panu xxxxx a to za cenu dle rozhodnutí ZO ze dne 27. 12. 2007
(ostatní pozemky - 35,- Kč/1m2 + náklady spojené s prodejem).
ZO pověřuje k podpisu předmětné smlouvy starostku obce.
51/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
na realizaci projektu „Kompletní rozvoj života regionu (POV 2016) na křovinořez ve výši 15.206,- Kč
a Smlouvu o výpůjčce křovinořezu STIHL FR-460 s Dobrovolným svazkem obcí Blanicko-Otavského
regionu. ZO pověřuje starostku k podpisu smluv.
52/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 220.000,- Kč na projekt
„Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice“.
53/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek s účinností od 01. 01. 2017.
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54/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje MŠ Číčenice přijetí věcného daru – Pojízdná tabule s odkládací lištou,
závěsná tabule, magnety a popisovače.
55/06/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku ppč. 512/7 o výměře
12 m2 odděleného GP 492-15/2016 z ppč. 512/1 v k.ú. Číčenice.
56/06/2016: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s rozšířením těžby štěrkopísku v pískovně Vodňany- Čavyně – rozšíření
etapy „C“ v k.ú. Číčenice.
57/06/2016: Zastupitelstvo obce Číčenice schvaluje prodloužení lhůty pro zpracování a projednávání návrhu Změny č. 1
územního plánu Číčenice do 31. 12. 2017.

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 20. 02. 2017
Schválené usnesení:
01/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje program I. zasedání ZO Číčenice ze dne 20. 02. 2017, který předsedající
oproti zveřejněnému návrhu doplnila o podbod v části Různé.
02/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ppč. 512/7 o výměře 12 m2, který byl oddělen dle GP č. 492
-15/2016 z ppč.512/1 v katastrálním území Číčenice panu ***** a to za cenu dle rozhodnutí ZO ze dne 27. 12. 2007
(ostatní pozemky - 35,- Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem). ZO pověřuje k podpisu předmětné smlouvy starostku
obce.
03/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit 65% podíl k dotaci ze SMOOS k DT 7/POV 2016 ve výši 33.906,- Kč
za 10 ks laviček TURBO a 1 ks kolostav typu U na 10 kol. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce
na 10 ks laviček TURBO a 1 ks kolostav typu U na 10 kol a schvaluje uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu movitých
věcí – 10ks laviček Turbo pořízených v roce 2015. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o výpůjčce na 10 ks
laviček TURBO a 1 ks kolostav typu U na 10 kol a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu
movitých věcí – 10ks laviček Turbo pořízených v roce 2015.
04/01/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2016 a schvaluje v plném znění
rozpočtové opatření č.13/2016.
05/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvy o právu stavby mezi obcí Číčenice a *****, Číčenice čp.
***, panem *****, Číčenice čp.** a manželi p. ***** a pí. *****, Číčenice čp. ***.
Předmětem těchto smluv je založení práva stavebníka umístit a provést stavbu: „Chodník a veřejné osvětlení –
Číčenice“. ZO pověřuje k podpisu předmětných smluv starostku obce.
06/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dvousložkové ceny vodného od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 a to
pohyblivou složku 33,68 Kč/m3 s DPH a pevnou složku podle hodnoty průtoku vodoměru do 2,5m3 588,80 Kč a do 6 m3
3.391,35 Kč s DPH.
07/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice“ dodavatelům Chemgarden s.r.o., Kubelíkova 1224/42,
Praha 3, Hřiště Pod Květinou s.r.o., Drhovle – Mladotice, R Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
08/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů na akci
„Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice“ ve složení Ing. Josef Trs, Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý
náhradníci Renata Regálová, MUDr. Petra Jarešová a Dušan Vaněk.
09/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Oprava obecních bytů“ dodavatelům Josef Macháč, Kodádkova 476, Vodňany, Pavel Centko, Libějovice 89, Lukáš
Hečko, Číčenice 20, Ladislav Polívka, Číčenice 63, Jan Jakš, Rechle 305, Vodňany, Ing. Zdeněk Hanzal – STAPRO,
Nádražní 896, 389 01 Vodňany.
10/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů na akci
„Oprava obecních bytů“ ve složení Ing. Josef Trs, Dušan Vaněk, Daniel Veselý náhradníci Renata Regálová, Lada
Nohejlová a Mgr. Tomáš Koblenc.
11/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Oprava MK Strpí“ dodavatelům Casta a.s. Pražská 467/49, Písek, Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České
Budějovice 3, Reno Šumava, a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí, Metrostav a.s., Kněžská 368/20, České Budějovice 1,
Strabag a.s., Pražská 313/45, Písek, Vialit Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478, Soběslav II, ROBSTAV stavby k.s.,
Pražská 483, 397 01 Písek.
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12/01/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů na akci
„Oprava MK Strpí“ ve složení Ing. Josef Trs, Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý náhradníci Renata Regálová, MUDr. Petra
Jarešová, Dušan Vaněk.
13/01/2017: Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu využití území: Pískovna Vodňany- Čavyně - rozšíření etapy “C“
v k.ú. Číčenice na pozemku parc.č. 4038, 4491, 4501 v k.ú. Číčenice.
Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 29. 03. 2017
Schválené usnesení:
14/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje program II. zasedání ZO Číčenice ze dne 29. 03. 2017.
15/02/2017: Zastupitelstvo obce přijalo dne 29. 03. 2017 následující usnesení: Zastupitelstvo obce Číčenice se zavazuje
v souladu s § 16 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
k projednání záležitosti (v samostatné působnosti) občana obce, který dosáhl věku 18 let, pokud je žádost podepsána
minimálně třemi občany obce Číčenice.
16/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek TS Číčenice za rok 2016 se ztrátou 1.890,01 Kč.
17/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek MŠ Číčenice za rok 2016 s přebytkem 130.413,14 Kč.
Přebytek ve výši 104.300,- Kč bude převeden do fondu odměn MŠ Číčenice a zbývající přebytek ve výši 26.113,14 Kč
bude převeden do rezervního fondu MŠ Číčenice. Jakékoliv čerpání z fondu odměn a rezervního fondu MŠ Číčenice
musí být předem schváleno ZO.
18/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu o koupi vozidla –
kontejnerové nástavby s firmou Dodávky E-35 s.r.o., Havlíčkova 99, 537 01 Chrudim III, IČ 04102061. Předmětem
smlouvy bude vozidlo IVECO Daily 35C12, r. v. 2011, nosič kontejneru do 3.5 t. VIN: ZCFC359400D443300. ZO pověřuje
k podpisu předmětné smlouvy starostku obce.
19/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku ppč. 729/2 o výměře
1.460 m2 v k.ú. Číčenice.

Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 22. 05. 2017
Schválené usnesení:
20/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje program III. zasedání ZO Číčenice ze dne 22. 05. 2017.
21/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 s výhradou.
22/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled na rok 2017 až 2020.
23/03/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2017, č.3/2017 a schvaluje rozpočtové
opatření č.4/2017.
24/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ppč. 729/2 o výměře 1.460 m 2 (neplodná půda)
v katastrálním území Číčenice Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice pro účely
hospodaření KŠH a to za cenu dle rozhodnutí ZO ze dne 27. 12. 2007 (ostatní
pozemky - 35,- Kč/1 m2 +
náklady spojené s prodejem). ZO pověřuje v případě uzavření kupní smlouvy k jejímu podpisu starostku obce.
25/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj Praha na akci „Oprava
místní komunikace v osadě Strpí - Číčenice“ ve výši 480.315,- Kč.
26/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční částky od ČEZ a.s. Praha ve výši 170.000,- Kč na reklamu a
propagaci v rámci Oranžového roku 2017 v obci Číčenice.
27/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 180.000,- Kč na projekt
„Rekonstrukce sociálních bytů“.
28/03/2017: Zastupitelstvo schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci „Oprava MK
Strpí“. Vítězným uchazečem se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav II, IČ:
14504456, která nabídla celkovou cenu ve výši 656.185,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
k podpisu předmětné smlouvy.
29/03/2017: Zastupitelstvo schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci „Obnova
herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice“. Vítězným uchazečem se stala firma FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo
nám. 29, 618 00 BRNO, IČ 28341627, která nabídla celkovou cenu ve výši 453.629,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy.
30/03/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci hodnotící komise. Nebyla předložena žádná nabídka,
Číčenický hlasatel
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Zastupitelstvo
Ze životaprojednalo
obce
z tohoto důvodu hodnotící komise nehodnotila žádnou nabídku a doporučuje zadavateli přehodnotit zadání a vyhlásit
nové zadávací řízení.
31/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Oprava obecních bytů“ dodavatelům Josef Macháč, Kodádkova 476, Vodňany, Pavel Centko, Libějovice 89, Stapro Ing. Zdeněk Hanzal, Nádražní 896, 389 01 Vodňany, PROTOM Strakonice, Písecká 290, 386 01 Strakonice, Petr Zima,
Kodádkova 844, 38901 Vodňany II, Roman Kučera – stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 370 07 České Budějovice,
BULDOK stav, s.r.o., Dříteň-Záblatí 9, 373 48, Ing. Pavel Šťástka , Legií 1241, 389 01Vodňany II, Stavitelství Görner,
Rechle 380/II, 389 01 Vodňany, VS GROUP, s.r.o., Újezd 92, 389 01 Vodňany, Hačka/Schwarz, s.r.o., Výstavní 1031,
389 01 Vodňany.
32/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů na akci
„Oprava obecních bytů“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý, Dušan Vaněk, náhradníci Renata Regálová,
Ing. Josef Trs, MUDr. Petra Jarešová.
34/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2016 DSO BOR.
35/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o právu stavby mezi obcí Číčenice a paní *****, Číčenice
čp. **. Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka umístit a provést stavbu: „Chodník a veřejné osvětlení –
Číčenice“. ZO pověřuje k podpisu předmětné smlouvy starostku obce.
Neschválené usnesení:
33/03/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku ppč. 518/1 o výměře
cca 180 m2 v k.ú. Číčenice.
*****Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, přístupný k nahlédnutí na OÚ v Číčenicích.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad bude ve dnech od 03. 07. 2017 až do 07. 07. 2017 uzavřen.
Provoz MŠ o prázdninách
Uzavření MŠ Číčenice v době letních prázdnin 2017 bude uskutečněno od 17. 7. 2017 do 18. 8. 2017.
Knihovna a internet o prázdninách.
Knihovna a internet budou v době letních prázdnin uzavřeny pro veřejnost od 17. 7. 2017 do 18. 8. 2017.
Brigáda na ČOV
V letošním roce se členové TJ Blata Číčenice zúčastnili opět brigády na čističce odpadních vod.
Jako každý rok bylo zapotřebí odstranit nálety stromů z rákosových polí a posekat uschlý rákos.

Myslivecký spolek Strážka – informace o provedených brigádách
Dne 28.1.2017 byla provedena brigáda na úpravě zbytku okolí rybníčka Na Modři. Bylo provedeno vyřezání dřevin
v okolí rybníčka, jejich rozřezání a úklid větví. Brigády se zúčastnilo 12 lidí v délce 5 hodin, což dohromady činí odpracovaných 60 hodin.
Dne 25.3. se zúčastnili členové MS Číčenice brigády v obecním lese, kde bylo provedeno odkrytí vysázených stromků ze
staré trávy. Brigády se zúčastnili 4 členové MS po dobu 2,5 hodiny. Celkem bylo odpracováno 10 hodin.
Václav Vítek
Číčenický hlasatel
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Oranžový rok
Připravujeme „Oranžový rok“ 2017
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
Den otců

Termín konání: 17. 06. 2017

10 let Číčenického klubu

Termín konání: 17. 06. 2017

Turnaj v malé dětské kopané

Termín konání: 15. 07. 2017

Turnaj v Pétanque

Termín konání: 22. 07. 2017

Posezení s hasiči

Termín konání: 12. 08. 2017

Setkání seniorů

Termín konání: 09. 09. 2017

Václavská zábava

Termín konání: 29. 09. 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).

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
Velikonoční dílna

V rámci „Oranžového roku 2017“ uspořádal Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice „Velikonoční tvořivou dílnu“. Letošní tvořivá dílna
se konala za účasti a vedení paní ředitelky Mgr. Kláry Muškové Kavanové a jejích kolegyň z Chelčického domova sv. Linharta, kterým velice
za naše občany děkuji. Přítomné dámy se podělily o své zkušenosti s velikonočním tvořením. S nadšením jsme si vyrobili krásné slepičky, ptáčky
a zajíčky ze sena a ozdobili velikonočními dekoracemi. I ti nejmenší odcházeli s krásnými velikonočními dekoracemi. Děvčata si nabarvila vajíčka
roztavenými voskovkami, ubrouskovou metodou a nazdobila velikonoční věnce. Každý si vyrobil a ozdobil dekoraci podle svého gusta. Bylo
příjemné pozorovat to hemžení a pracovní nadšení, které bylo korunováno hezkými a nápaditými výrobky. Ty si jejich autorky spokojeně
odnášely domů. Pořadatelé této akce děkují všem, kdo si na velikonoční dílnu přišel vyrobit dekoraci, ale i těm, kdo se přišel jenom podívat.
Myslím, že akce se velice zdařila a budeme se těšit na další tvoření. Co bylo ale společné, to byl dobrý pocit z povedené akce! Generálním
partnerem celé akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ, které patří veliké poděkování. Tato akce se konala v hotelu „U Polívků“, děkujeme
majitelům za poskytnuté prostory.
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Ze života obce
Oslava MDŽ v Číčenicích
V sobotu 11. března 2017 připravil hotel U Polívků ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2017 oslavu
MDŽ. Pro přítomné bylo připraveno na stolech občerstvení. Každá žena, dívka obdržela i s polibkem (Radku, děkujeme)
kytičku. Navštívila nás i reportérka ze Strakonického deníku paní Alena Šrámková. Věřím, že se jí u nás líbilo. Byl to
velice příjemný večer. K tanci a poslechu nás doprovázel DJ Olin. Generálním partnerem této vydařené akce byla JE
Temelín ze Skupiny ČEZ.

Číčenický hlasatel
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Ze života obce
Čarodějnice v Číčenicích
Ani v letošním roce nezůstala naše obec Číčenice bez tradičního pálení čarodějnic a stavění máje. Čarodějnice měly slet
na návsi, odkud se s účastníky přemístily na sportovní hřiště. Zde byla připravena vatra, na které jsme představitelku
čarodějnického rodu upálili. Čarodějnici se nám podařilo upálit, ale vatra zůstala. Tři dny vydatný déšť udělal své.
Pro přítomné bylo připraveno ohniště, kde jsme si společně opekli špekáčky. Musím říct, že tato akce byla úspěšná a
jak se dalo vypozorovat na místě samém, všichni se dobře bavili. Poté se většina z přítomných přemístila na náves,
kde omladina postavila májku. Tuto akci uspořádal Číčenický klub v rámci Oranžového roku 2017. Generálním
partnerem této akce byla JE Temelín za Skupiny ČEZ, které patří veliké poděkování.

Číčenický hlasatel
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Zeživota obce
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Ze života obce
Kočárkovo-koloběžková rallye

Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou
neděli. U nás v Číčenicích jsme odstartovali Kočárkovo-koloběžkovou rallye v sobotu 13. května, kterou již několikátým
rokem pořádáme ke Dni matek. Svátek matek oslavujeme procházkou z Číčenic přes Strpí a Újezdec a zpět do Číčenic
s našimi ratolestmi v kočárcích, někteří na kolech, nebo na koloběžkách. Při této příležitosti pokládáme květiny
k pomníkům padlých hrdinů v Číčenicích, Strpí a Újezdci.
Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení v klubovně ve sportovních kabinách. Maminky si odnesly domů
květinu. Tuto akci pro nás připravil Číčenický klub, ve spolupráci s obcí Číčenice za podpory JE Temelín ze Skupiny ČEZ
v rámci projektu Oranžový rok 2017. Generálnímu partnerovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Číčenický hlasatel
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Ze života obce
IX. OBECNÍ BÁL
Zastupitelstvo obce Číčenice pořádalo již IX. Obecní bál v rámci projektu Oranžového roku 2017 za podpory JE Temelín ze Skupiny
ČEZ.
Přítomní se sešli v místním obecním hostinci. Po celý večer k tanci a poslechu hrála hudební skupina „M. B. Band“. Musím
podotknout, že účast nebyla tak veliká jako v předešlých letech, ale o to byla větší spokojenost přítomných, kteří se přišli pobavit a
odreagovat od všech starostí. Parket byl stále plný.
Zazněly skladby od známých i méně známých interpretů. Přítomní si zazpívali, zatančili, pobavili a snad
i užili hezký večer a
odnesli si pěkné ceny. Byla připravena tombola a v půlnoci se losovalo o vstupenky. V půlnoci se losovaly např. poukázka na živé
sele, poukázka na plastovou popelnici, pytle obilí, krmné směsi pro psy, rybářské sady, velikonoční dekorace a mnoho dalších
krásných cen. Bez sponzorů, kterým patří veliké poděkování nejenom od zastupitelů obce, ale i od všech přítomných, by nebylo
možné uskutečnit tento bál a nemohla by být tak bohatá tombola. Ještě jednou děkujeme GENERÁLNÍMU PARTNEROVI JE
TEMELÍN ZE SKUPINY ČEZ a ostatním sponzorům ZOD ČÍČENICE, MS STRÁŽKA ČÍČENICE, JEDNOTA VOLYNĚ, AUTOSERVIS BAŠAR,
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY TOMI-KORDA PRAHA, RUMPOLD VODŇANY, ŽLUTÝ TULIPÁN,
M. HOLÝ VODŇANY, LADY MARMELADE
CHELČICE ZEELANDIA a VAFO PRAHA

Číčenický hlasatel

Strana 13

Ze života obce
Pohár Skupiny ČEZ získala devítiletá stolní tenistka
Absolutní vítězkou letošního Velikonočního turnaje pro malé a velké o Pohár Skupiny ČEZ v Číčenicích na Strakonicku se
v neděli 16. dubna stala devítiletá Tereza Novotná. Hráčka, trénující ve Vodňanech, která za dva týdny oslaví desáté
narozeniny, získala poháry hned dva. Zvítězila totiž nejen v dětské kategorii, ale nejlepší byla i mezi dospělými,
do jejichž turnajové části byla zařazena mimořádně.
„Terezka si odnesla domů oba poháry zaslouženě. Byla jednoznačně nejlepší ze všech a je vidět, že se stolnímu
tenisu věnuje opravdu aktivně,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.
V Číčenicích ovšem v neděli šlo více o zábavu, než o vítězství. Dvacítka hráčů se přišla, stejně jako diváci, příjemně
pobavit a strávit společně se sousedy volné sváteční odpoledne. Turnaj byl součástí akcí pořádaných v rámci projektu
Oranžový rok v okolí Jaderné elektrárny Temelín, kterým Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské akce
pořádané obcemi v regionu.
„Tímto způsobem spolufinancuje ročně více než dvacet různých akcí, letos konkrétně dvaadvacet. Od tvořivých dílen
přes různé výlety, tradiční akce jako je například Pálení čarodějnic či Silvestr, přes různé závody a turnaje až po
plesy. Hodně aktivní jsou v tomto směru jako pořadatelé členové místního Číčenického klubu, mysliveckého sdružení
Strážka či Tělovýchovné jednoty Blata,“ konstatovala starostka.
Petr Pokorný

Číčenický hlasatel
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Mateřská škola Číčenice
Ten umí to a ten zas tohle
Školní rok 2016/2017 se opět nachýlil ke svému konci a pokud bychom se alespoň částečně pustili do rekapitulace,
musíme použít výrazu BYLO TOHO MOC. Opravdu v tomto veselém období kalendářního roku jsme si s dětmi užili nejen
príma zábavy, ale podařilo se nám dětem zprostředkovat i mnoho nových informací a prožít společné velmi mile strávené chvíle.
V březnu jsme u nás ve školce přivítali divadélko Sedmihlásek, tentokrát přivezlo pohádku Třeboňský skřítek.
V úterý 3.dubna k nám přijel pan fotograf a společně jsme se vyfotografovali s velikonočním zajíčkem a potom ve středu
12.4. jsme se vypravili na cestu za pokladem velikonočního zajíčka. V týdnu od 13.4. do 17.4. si děti užívali Velikonoc doma
s rodiči, ale to nebylo ještě vše, v dubnu jsme se také rozjeli autobusem do divadla. V MěKS ve Vodňanech ve čtvrtek
27.4. divadélko Piškot všem dětem zahrálo pohádku s názvem ,, Dobrodružství prince Světomila“. V pátek jsme
s maminkami slavili jejich svátek – každá maminka dostala nejen dáreček s kytičkou, ale řekli jsme jim i básničku a zazpívali
písničku.
V úterý 2.5. jsme jeli autobusem do Vodňan na dopravní hřiště, abychom si vyzkoušeli chůzi po přechodech, když svítily
semafory a my jsme je nejen jako chodci, ale také jako řidiči koloběžek a motokár poslouchali.
Od 4. května každý čtvrtek pravidelně odjíždíme na předplavecký výcvik do Prachatic. Učíme se dýchat, foukat do vody,
plavat s rukávky a ježečkem, vozíme se na lehátkách a dokonce se ohříváme a dovádíme ve ,, vířivce“.
V úterý 9.5. a ve středu 10.5. se byli v naší školce zapsat nové děti se svými maminkami a tatínky a v úterý 16.5. přijela
do školky paní fotografka a vyfotila nás na památku se všemi kamarády.
Ve středu 17.5. byla celá školka jako jedna velká mořská hlubina. Společně se všemi dětmi jsme měli možnost vidět Sférické
kino a podmořský svět jako na dlani. Do velkého kulatého stanu jsme si lehli na záda a nad námi a kolem nás plavali žraloci,
delfíni, želva Kasandra i rybka Nemo a my s úžasem v očích sledovali pohádkový příběh.
Ve středu 31.5. nás autobus dovezl opět do Vodňan. Divadlo Pohádka v MěKS zahrálo představení Tři přadleny.
Měsíc červen nám přichystal teplé počasí, abychom se společně mohli oslavit den dětí a to ve čtvrtek 1.června po páté lekci
předplaveckého kurzu na velikém sportovním stadionu Tatran v Prachaticích. No a se školním rokem se rozloučíme velkým
výletem a to v úterý 13.června. Uvidíme Muzea loutek a cirkusu a ZOO koutek Lesů ČR v Prachaticích. Cestou se také
zastavíme v Husinci na kouzelné zahradě plné mašinek a vláčků.
Krásnou tečkou potom bude naše školičková besídka ve středu 28.6. v 15,00 hodin a poslední hodina plavání tohoto
školního roku ve čtvrtek 29.6. 2017.
Školnímu roku zamáváme a přivítáme prázdniny, uzavřeme školičku od pondělí 17.7.2016 do neděle 20.8. Nové děti
společně s novým školním rokem přivítáme 1.9.2017. Tak se na vás na všechny těšíme a přejeme krásně prožitý letní čas.

Číčenický hlasatel
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Z historie obce
Kraj v 15.století
Obsazení Vodňan vojskem Jana Žižky z Trocnova
na konci srpna 1420 bylo důležitým mezníkem nejenom
v historii města, ale i okolní krajiny. V případě Číčenic
došlo ke změně majitelů. Místo církevní vrchnosti
se vesnice stala součástí panství pánů ze Soutic, nových
majitelů kdysi statku pražských biskupů a arcibiskupů se
sídlem v Týně nad Vltavou. Před rokem 1420 celkem
bezvýznamný rod pánů ze Soutic využil zemského
bezvládí a zabavil pro sebe výnosný církevní statek.
Stejně a v daleko větší míře se zachoval i Oldřich
z Rožmberka a pod rouškou ochrany obsadil velkou část
církevního majetku, který připojil ke svému rozsáhlému
jihočeskému dominiu. Nastal čas ničivých domácích
válek, zahraniční intervence v podobě křižáckých výprav,
období úpadku, chaosu a bezvládí. Většina obyvatel
království, včetně šlechty a královských měst, neuznala
za dědice trůnu Zikmunda Lucemburského. Tak tomu
bylo i v případě královského města Vodňan, které se
připojilo ke svazku husitských měst, spolu např.
s Pískem, Táborem, Sušicí, Klatovy atd.
Na životě venkovských poddaných se v podstatě nic
nezměnilo. Žádný vlastník, ani původní a ani nový, jim
neulevil v poddanských povinnostech a v naturálních a
finančních dávkách. Jen se jim změnili duchovní
ve Vodňanech a na Bílé Hůrce, kde místo římsko –
katolických duchovních začali náboženskou správu
vykonávat kněží Pod obojí, tedy kališníci. Nové
náboženství přijali jak vodňanští měšťané, tak i poddaní
z okolních vesnic a část okolní drobné šlechty.
Od roku 1420 a až do zvolení za krále Jiříka z Poděbrad
(1458) byl vodňanský kraj ohrožován častými útoky
mocného katolického souseda a odpůrce husitů Oldřicha
z Rožmberka a jeho spojenců. Vodňany tehdy sousedily
s bavorovským panstvím, jehož správním střediskem byl
hrad Helfenburk. Takřka na denním pořádku byly různé
spory mezi vodňanskými měšťany a správou
rožmberského panství, např. o rybolov v řece Blanici, lov
a těžbu dřeva a kamene v lesích ležících na hranici města
Vodňan a bavorovského panství. Toto území se také
nazývalo Svobodné Hory, kde ve 14. století byly pokusy a
dolování cenných kovů. Snad i toto byl jeden z důvodů
získat kontrolu a pravomoc nad tímto sporným územím.
Na počátku léta roku 1444 se Oldřich z Rožmberka
pokusil dobýt a obsadit husitské město Vodňany
vojenskou silou, a to za spojenectví Německých rytířů
(Johanitů) ze Strakonic. Skoro celý měsíc červen trvalo
obléhání města, jemuž poskytli pomoc vojenští spojenci
z Písku a Tábora, i část drobné jihočeské šlechty.
Obléhání bylo sice ukončeno uzavřením míru na hradě
Lipnici, ale různé sváry a útoky pokračovaly i v dalších
letech.
V září roku 1448 se Jiřík z Poděbrad zmocnil Prahy a
vyvolal tím ostrou reakci ze strany svých nepřátel, včetně
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předních jihočeských velmožů – pánů z Hradce a pánů
z Rožmberka. V polovině května roku 1450 táhlo
od Netolic kolem Vodňan nepřátelské vojsko, na město
sice přímo nezaútočilo, ale poničilo polnosti
vodňanských měšťanů. Nepřátelství mezi Vodňany a
Rožmberskými trvalo až do zvolení Jiříka z Poděbrad
v květnu roku 1458. V této době již nestál v čele
rožmberského domu pan Oldřich, ale vlády se ujal jeho
syn Jan z Rožmberka. Nastalo tolik toužené období
zemského míru.
Devět let po zvolení krále se proti němu ustanovila tzv.
Zelenohorská jednota, která za podpory nepřátel Jiříka
z Poděbrad ze zahraničí se vojensky postavila proti
svému králi. Opět tedy nastala ničivá domácí válka, která
se nevyhnula ani vodňanskému kraji. V červenci roku
1468, v den konání velkého trhu (19.7.) se k Vodňanům
přiblížila z východu od Týna početná nepřátelská
armáda, vedená Jindřichem z Hradce. Proti nepříteli
kvapně vyrazili vodňanští měšťané pod vedením
zemanem Chvalem z Pohnaní. Kvapně zformované a
velice neuspořádané houfy obránců brzy narazily na
početnou převahu nepřítele. V místě dnešního rybníka
Dřemliny padlo asi 300 měšťanů a jejich spojenců a do
zajetí bylo vzato asi 400 bojovníků. Nepřítel se sice
o město nepokusil, ale vypálil budějovické předměstí.
Zajatí měšťané byli odvedeni do Jindřichova Hradce a
jejich příbuzní je museli nákladně vykoupit. Podle
pověsti z pozdějších let byli padlí vodňanští pohřbeni na
Kraví hoře u Strpí. Nevím sice, kde tuto pověst vymyslel,
ale jistě to nebyla pravda, protože zemřelí museli být
pohřbeni jen na vysvěcené půdě, tedy na hřbitově.
Krátce po tomto útoku na Vodňany se k nepřátelům
Jiříka z Poděbrad přidal i Jan z Rožmberka a vodňanští
se tak ocitli ve velkém nebezpečí. Zhoubná domácí válka
byla ukončena až smrtí Jiříka z Poděbrad (22.3.1471) a
zvolením jeho nástupce Vladislava II.Jagelonského
(22.8.1871).

Jiří Louženský
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Pozvání
Vlakem na týnskou pouť
V sobotu 17. června 2017 bude spolek Vltavotýnská lokálka pořádat již třetí ročník úspěšné nostalgické
jízdy z Protivína přes Číčenice a Temelín do Týna nad Vltavou a zpět, jejíž součástí je rovněž jízda
motorového vozu na vlečku Jaderné elektrárny Temelín.
Jízda se bude konat v den pořádání Tradiční vltavotýnské pouti a jejím cílem je jednak připomenout
provoz motoráčků v malebné vltavotýnské krajině, jednak nabídnout rodinný výlet plný zábavy a her na pouť
v Týně nad Vltavou. V Číčenicích budou přípoje z/do Českých Budějovic, Vodňan, Protivína či Písku. Akce je
určena nejen pro zájemce o železnici, ale především pro rodiny s dětmi, jež s námi mohou strávit pohodový a
zábavný den. Právě rodiny s dětmi tvořily v minulých ročnících nejčetnější a nejspokojenější část cestujících.
Akce se koná za každého počasí, za přepravu a její bezpečnost ručí České dráhy.
Jízdní řád, celý přehled jízdného a další informace včetně možnosti koupit si jízdenku předem v eShopu
najdete na www.vltavotynskalokalka.cz. Sledovat nás můžete rovněž na Facebooku.
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Různé

Ze starých kalendářů
Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jesti hojný na bouřky a vichřice.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Prší-li na den Panny Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Svatá Markyta vede žence do žita.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Na Marie Nebevztoupení prvních vlaštoviček loučení.
Na svatého Jana stětí, čápi do tepla letí.

Jubilanti:
Duben:

Květen:

Červen:

Trochová Marie
Carda Václav
Jelínková Miloslava
Machová Františka
Kopenec Antonín
Jandová Anna
Hajná Marie
Hrabová Anna
Pecka Jan
Pecková Ludmila
Janda Jan
Špiroch Jaroslav

Narodila se:

Viktorie Vítovcová, Číčenice

Rozloučili jsme se:
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80 let
65 let
75 let
65 let
75 let
85 let
95 let
83 let
90 let
85 let
89 let
70 let

Ladislav Polívka, Číčenice
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Pod pokličkou
Rajčatová polévka se zeleným pepřem
1 kg zralých rajčat, 4 lžíce olivového oleje, 30 g másla, 2 větší
mrkve, 2 cibule, 2 celerové stonky, 2 stroužky česneku,
1 bobkový list, 1 lžíce cukru, mletý pepř, 600 ml kuřecího
vývaru, 100 ml smetany ke šlehání, 1 lžíce zeleného pepře
v nálevu, sůl
V hrnci rozehřejeme olivový olej a máslo, přidáme nadrobno
nakrájenou mrkev a cibuli, jemně pokrájené celerové stonky,
usekaný česnek, vše promícháme a necháme pod pokličkou
asi 15 minut dusit. Když zelenina změkne, přidáme nakrájená
rajčata a dusíme dalších cca 30 minut. Přilijeme vývar, přidáme
cukr a mletý pepř a povaříme. Poté vzniklou směs
rozmixujeme, přecedíme, vrátíme zpět na sporák a krátce provaříme. Vmícháme smetanu a dle chuti případně dosolíme a
dopepříme. Nakonec vmícháme zelený pepř.
Gratinovaná sýrová rajčata
8 velkých rajčat, sůl, pepř, 150 g strouhaného sýra, 1 vejce, 2 až 3 lžíce mléka, strouhanka, máslo
Rozpůlená rajčata vyhloubíme, okořeníme solí a pepřem. Sýr umícháme s vajíčkem, mlékem a solí a naplníme do polovin
rajčat. Posypeme strouhankou a obložíme vločkami másla. Zapékáme v troubě 12 minut.
Rajčata plněná mletým masem
12 středně velkých rajčat, 2 cibule, 200 g másla, 200 g mletého hovězího masa, 4 vejce, 200 g sýra feta (kostky v oleji), sůl,
pepř, oregano, 1/4 l masového vývaru,
Rajčata omyjeme a vyhloubíme od stonků. Uvnitř lehce osolíme. Rajčata položíme otvorem dolů na podnos, aby mohla
odkapat tekutina. Cibule oloupeme a jemně nakrájíme. Polovinu másla rozpustíme na pánvi, cibuli na něm necháme
zesklovatět. Přidáme mleté maso a lehce osmahneme. Sejmeme s plotny a necháme trochu prochladnout. Vmícháme
vejce. Feta sýr necháme okapat, olej zachytíme, sýr pokrájíme a vmícháme do mletého masa. Okořeníme solí, pepřem,
oreganem a směsí plníme rajčata. Naplněná rajčata dáme do nákypové formy, podlijeme vývarem a pečeme asi 20 minut
při 180°C.
Česneková-rajčatová omáčka
1 velká cibule, 3 až 5 stroužků česneku, sůl, 30 g oleje, 3 pevná rajčata, 15 g mouky, 100 ml vývaru,trochu tymiánu,
rozmarýnu, bazalky a cayenského pepře, citrónová šťáva, 50 g smetany
Cibuli oloupeme, nakrájíme na kostičky, česnek oloupeme a utřeme se solí. Obojí opečeme na oleji. Pak přidáme omytá,
na větší kostky nakrájená rajčata, vše osmahneme, zaprášíme moukou a zalijeme vývarem.Přidáme pak koření a citrónovou
šťávu a vše 10 minut povaříme. Omáčku rozmixujeme nebo protřeme sítem. Přidáme smetanu a pikantně dochutíme.
Tuto omáčku podáváme k těstovinám a grilovaným masům, obzvláště pak ke skopovým kotletám nebo šašliku.
Rajčata plněná nivou
8 středně velkých rajčat, 150 g Nivy, 100 g měkkého tvarohu, 50 g rostlinného másla, mléko, petrželka, sůl, hlávkový salát
Tvaroh našleháme se čtyřmi lžícemi horkého mléka, přidáme máslo, jemně nastrouhanou nivu a špetku soli a ušleháme
do pěny. Omytá a osušená rajčata rozkrojíme v půli ozdobně klikatým řezem. Lžičkou vydlabeme dužninu a místo ní
nastříkáme pěnu. Ozdobíme petrželkou a podáváme na omytých listech salátu.
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