Ročník 2., číslo 1

Březen 2009

Číčenický hlasatel
N a š e

n o vi n y

v s t o u p i l y

d o

2 .

r o k u

Vánoční zpívání - zahráli nám muzikanti z Temelína (více o nich uvnitř listu).

Vážení spoluobčané,
jelikož máme opět konec čtvrtletí, nacházíte ve svých poštovních schránkách nové číslo „Číčenického hlasatele“. Rád bych
navázal na článek z čísla, které vyšlo v loňském roce a přiblížil konané akce několika čísly – na „Oranžový rok“ jsme získali
od ČEZu 95 000,- Kč; na modernizaci sportovních kabin (jedná se o okna a dveře) 100 000,- Kč. Je mi líto, že během 14
dnů po montáži výše citovaných oken a dveří neznámý vandal u nich rozbil skleněnou výplň. Dalších 100 000,- Kč na nákup
posilovacích strojů, které tam umístníme po celkové rekonstrukci. Ze státní zemědělského intervenčního fondu jsme obdrželi
na modernizaci mateřské školy 1 762 641,- Kč. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR odsouhlasila na liniovou výsadbu,
probíhající od Číčenic přes Újezdec do Strpí (kolem nově zbudované komunikace) částku ve výši 107 471,- Kč. Dále obec
získala granty od Jihočeského kraje na obnovu kanalizace 1 779 971,- Kč; zpracování projektové dokumentace pro budování
ČOV 246 000,- Kč; na naučnou stezku, která nese název Víta Fučíka – Kudličky, 80 000,- Kč; na pořízení materiálního vybavení pro činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 105 745,- Kč; na dopracování dokumentace k retenční nádrži Želivka
49 000,- Kč; na návrh územně plánovací dokumentace potom 76 691,- Kč a z programu obnovy venkova na výměnu střešní
krytiny 116 711,- Kč. Celkem příjem z grantů v roce 2008 pro obec Číčenice činil 4 619 230,- Kč.. (pokračování na str. 2)

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.
Andersen, Hans Christian
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Zprávy z radnice 1
(pokračování ze str.1)
Na zastupitelstvu, které se konalo v polovině února byla přednesena zpráva z auditu za rok 2008; řešeny nájmy
a prodeje pozemků v kat. území Číčenice; projednána příprava grantu pro zbudování „Czech-Pointu“ na obecním
úřadě – po spuštění bude možno provádět výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku a z Rejstříku trestů. V těchto dnech obdržela obec potvrzení přislíbených finančních prostředků na budování čističky odpadních vod, která bude zahájena v měsíci květnu a finance na zbudování lesní cesty v lokalitě „Na
vrchu“.
Nyní jsem chtěl připomenout, že v nejbližší době by měla firma SEČ s.r.o. začít s výstavbou sluneční, odborně
řečeno fotovoltaickou, elektrárnou. Chci připomenout, že se bude nacházet na soukromých a nikoliv obecních pozemcích. V letošním roce také obec prodloužila nájemní smlouvu a podepsala se „Sdružením jezero Jaroslav“ podnikatelů ing. Malíka Jana a pana Kordy Romana novou. Smlouva je dlouhodobá, uzavřená na dobu 30 let. Roční nájemné činí 80 000,- Kč. Obec však obdržela první splátku ve výši 800 000,- Kč (předplacení prvních 10 let)při podpisu výše citované smlouvy. Bude probíhat výstavba rybníkářského areálu pro chov, pozorování a lov ryb na udici
(počítá se s výstavbou čtyř srubů v souladu s územním plánem pro danou lokalitu). Nájemci chtějí pořádat 2x ročně, a to na jaře a na podzim, rybářské závody pro děti a mládež. Předpokládaný termín zahájení provozu je stanoven na začátek roku 2010 a ještě bude upřesněn. V levé části dolu Jaroslav bude umožněno koupání pouze na
vlastní nebezpečí pro místní občany.
Vlastní pláž je vyznačena na informačních tabulích, k dispozici zde budou ekologické WC a umístněny odpadkové
koše. Z důvodu ochrany majetku je v areálu „NON STOP – 24 hodin“ ostraha s vycvičenými psy. Jeden z nájemců,
pan Korda Roman, vlastní největší maloobchodní rybářskou prodejnu v ČR. Oba nájemci se podílí též na sponzorování akcí obce.
S nadcházejícími velikonočními svátky mi dovolte, abych Vám jménem svým i celého Obecního zastupitelstva popřál jejich příjemné prožití v kruhu svých blízkých a přátel.
Za Obecní zastupitelstvo Milan Holeček
Na přání několika spoluobčanů žádáme ty, co potřebují domluvit vyčištění komína od kominíka, nechť pošlou zprávu nebo se osobně dostaví na
OÚ do 10. dubna 2009. Po tomto datu objednáme jeho příjezd.

Obecní úřad upozorňuje občany na zaplacení poplatku za svoz
odpadu a poplatek ze psů.
Termín na zaplacení těchto poplatků za rok 2009 je do
30. června 2009!
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Zprávy z radnice 2
Informace pro občany a firmy o obměně jodových tablet
Od 1.10.2008 do 28.2.2009 proběhla obměna jodových tablet.
Občané, kteří z různých důvodů nové jodové tablety neobdrželi, si zabezpečí výměnu starých tablet za nové, osobně. Jodové tablety s prošlou expirační dobou se mohou odevzdat v lékárně nebo na Obecním úřadě
v Číčenicíh v úředních hodinách, kde zároveň občané obdrží nové jodové tablety (jen Ti u kterých k výměně
nedošlo !). Pokud občan staré jodové tablety již z různých důvodů nemá, nic se neděje, v případě jejich nálezu je může kdykoliv odevzdat na Obecním úřadě.
Právnické osoby a samostatně výdělečné osoby provedou výměnu (pokud již neproběhla) stejným způsobem, přičemž za právnickou osobu se dostaví na Obecní úřad pověřený pracovník s počtem zaměstnanců,
kde mu bude odpovídající počet nových jodových tablet vydán oproti podpisu a razítku firmy. Staré jodové
tablety též odevzdá.
Obyvatelé rekreačních objektů si výměnu jodových tablet zajistí stejným způsobem.
V případě nejasností se obraťte na Obecní úřad, tel: 383 381 101.
Informace pro občany ČR o vydávání nových CESTOVNÍCH PASŮ

Od 1. dubna 2009 se budou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji obsahujícím dva biometrické údaje.

Žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s jedním biometrickým údajem lze podat nejpozději do 24. března 2009.

S tímto dokladem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA.

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu biometrického cestovního pasu bude možné
z technologických důvodů podat v období od 25. března 2009 do 31. března 2009 pouze žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, nebo žádost o
provedení změn a doplnění údajů ve všech typech cestovních pasů.

Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze
kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.

Číčenický klub, o.s. a OÚ Číčenice pořádá
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
-Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,záclon, látek
-Domácích potřeb - nádobí bílé i černé,skleničky(vše jen funkční)
-Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
-Knihy
Věci, které nám prosíme nedávejte:
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky
Sbírka se uskuteční:
v pátek 3. dubna 2009 od 14. oo do 17.oo
v sobotu 4. dubna 2009 od 9. oo do 16. oo
v HOTELU ,,U Polívků “ v ČÍČENICÍCH
( Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, či krabic)
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Vy b í r á m e z n a k o b c e . . .
Návrhy znaku a praporu
Var.

Znak

Vlajka

1

1

1/1

1/2

2

2/1

2/2

3

3/1

3/2

4

4/1

4/2

1/3

2

3

4

Můžete rozhodnout. Sdělte svůj názor Obecnímu úřadu v Číčenicích do 30. 4. 2009.
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Spolkový život v obci 1
Mikulášská nadílka
V sobotu 6.prosince 2008 navštívil číčenické
děti Mikuláš se svým pekelným doprovodem.
Čekání na jeho příchod vyplnil program dětí
z mateřské školy a vystoupení Divadla kouzel a
soutěží. Děti se náramně bavily a s chutí kouzelnici pomáhaly. Mikuláš bohatě obdaroval 60
přítomných dětí. Nadílka pomohla setřít slzičky,
které tekly ze strachu z urostlých čertů. Po odchodu nebesko-pekelné svity se děti rozdováděly při tanci. Tuto akci tradičně zajišťoval Číčenický klub, o.s. za přispění OÚ Číčenice a štědDěti zpívaly koledy a vánoční písně.
rých sponzorů.
M. Petržílková

Předvánoční pohoda v Číčenicích
Pěknou vánoční besídku připravily děti z MŠ
v Číčenicích pro své rodiče a přátele. U vánočního stromečku recitovaly a zpívaly, ale hlavně
se těšily na dárky pod stromečkem, které čekaly na rozbalení. Jedním z dárků byl od Číčenického klubu, o.s. Byly to výukové tabule pro
předškoláky. Dárky děti zaujaly tak, že zapomněly na cukroví od maminek. Cukroví ale
chutnalo školákům, kteří se do MŠ stále vrací
za svými učitelkami paní Langerovou a Bojkovou. Závěrečnou koledu si zazpívaly všichni
přítomní.
M. Petržílková

V úvodu mikulášské nadílky zazpívaly děti z MŠ Číčenice
.

Kouzelnice všechny velice pobavila.

Dárky se dětem líbily.
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Spolkový život v obci 2
Vánoční výstava
Rok 2008 skončil a s ním i bohatá kulturně společenská
činnost Číčenického klubu,
o.s. Jednou z posledních a
z nejhezčích akcí byla čtvrtá
Vánoční výstava - dovedných
rukou občanů Číčenicka.

Výstava byla jiná a zajímavější, v aranžmá Aleny

Vystavovaly se vánoční a květinové dekorace, vyšívané a malované obrazy, umělecké fotografie,
krásně zdobené perníčky, výrobky z hlíny, papíru, sušených jablek, přírodnin, vizovického těsta,
d ýh y,
a
t a ké
o b r áz ky
a
vyst ř i ho vá n ky
d ět í
z
MŠ
Čí če n ice .
Všem, kteří své výrobky na výstavu zapůjčili a tak umožnili návštěvníkům pěkný zážitek, děkujeme!
M. Petržílková
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Spolkový život v obci 3
Silvestrovská zábava

Maškarní karneval

Číčenický klub, o.s. v rámci Oranžového roku 2008 s JE Temelín pořádal 31. prosince 2008 v hotelu „ U Polívků“ silvestrovskou zábavu. Začátek byl ve 20 hodin. I když to tak
zpočátku nevypadalo, nakonec se nás sešlo téměř šedesát.
Každý, kdo se přišel bavit, určitě ocenil hudební i pěvecký
výkon skupiny Duonatur. S tou jsme se prozpívali a protančili
od Montgomery, přes dvě vesnice, až na vrcholky hor…
Také jsme se na chvilku zastavili u nebeských bran, ale odtud jsme spěchali zpět do sálu hotelu, abychom stihli přivítat
nový rok – rok 2009. Doufáme, že se všem zábava líbila a
že se společně budeme setkávat i na dalších akcích pořádaných v tomto roce.
I. Mrkáčková
28.února 2009 připravily členky Číčenického klubu o.s. v
obecním hostinci v Číčenicích maškarní karneval pro děti.
Celý sál zaplnilo 54 masek se svými rodiči a prarodiči. Začátek byl ve 14 hodin a zahájila ho děvčata z DDM ve Vodňanech ukázkou disko-tanců. Potom už nic nebránilo tomu, aby
začala karnevalová zábava. Hudbou nás celé odpoledne
provázel DJ Olin. O děti se starali naši klauni, kteří nešetřili
sladkostmi. Také jsme soutěžili o nejhezčí masku. Bylo to
těžké, vybrat tu „nej“, protože všechny masky byly úžasné.
Nakonec porota spočítala, že nejvíc hlasů získal ještě ani ne
roční princ-Martínek Pajer z Číčenic. Ovšem ani ostatní masky
neodešly s prázdnou. Doufáme, že se všem odpoledne líbilo.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci
uspořádat. Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem
členkám klubu, které se podílely na přípravách a samotném
průběhu karnevalu.
I. Mrkáčková

Více o Číčenickém klubu, o.s.
(fotografie, články, program akcí na
rok 2009, atd….) si přečtěte na:
www.cicenicky-klub.ic.cz

S t r á n ka

8

Č í č e n i c k ý

h l a sa t el

Spolkový život v obci 4

Zpráva o Tříkrálovém koledování
Dobrovolníci Tříkrálové sbírky, malí i velcí, děkují všem dárcům za příspěvek pro potřebné. Koledovali jsme jako obvykle ve Vodňanech, Čavyni, Pražáku, Křtěticích, Radčicích, Újezdě, Hvožďanech, Stožicích, Skočících, Albrechticích, Číčenicích, Strpí, Újezdci a poprvé také v Truskovicích,
Bílsku, Netonicích a Záluží. Celková částka, kterou jsme odeslali na centrální účet Charity České
republiky, činila 114.478,- Kč, z toho v Číčenicích, Strpí a Újezdci se vybralo 7 885,-Kč. Věříme,
že i 65% částky vrácené na Vodňansko se podaří dobře využít. Menší polovina jde na Hospic do
Prachatic (40%), zbývající část bude použita na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin(zaplacení
kroužků, hudební školy, příspěvek na lyžařský nebo letní tábor, zaplacení školky, organizace dětského dne, příspěvek na školní výlet dětí ze Speciální školy, atd. – jakékoli mimoškolní aktivity).Rodiče, kteří by chtěli využít této finanční pomoci pro své děti musí vyplnit žádost o pomoc na
daných kontaktech.
Kontakty pro žádost o pomoc: Farní úřad, Alešova 44, Vodňany, Marie Horáková, tel.
383383638, 731974731, MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany.
Možná jste byli někde zklamáni, že „tři králové" právě u vás nezazvonili, nezazpívali. Nemějte jim
to za zlé, vždyť letošní počasí nebylo ke koledníkům zrovna nejvlídnější. Přesto přišlo 40 statečných dětí ve věku od předškoláků až po středoškoláky. Ještě jednou díky všem pomáhajícím, také
panu faráři Zbyšku Wawrowskému, pracovníkům MěÚ Vodňany a České spořitelny ve Vodňanech.

Za dobrovolníky Tříkrálové sbírky v Číčenicích
Marie Šmitmajerová

V rámci akcí ORANŽOVÉHO ROKU 2009 se připravuje
Turistický pochod 3. ročník - 18. dubna

Turnaj v kopané - 13. června

Pálení čarodějnic + slet - 30. dubna

Vítání léta - 27. června

Kočárková RALLYE - 9. května

Plamínkový večer II. Ročník 11. července

Cyklovýlet – III. Ročník - 16. května

Maškarní Merenda - 15. srpna

MDD - 30. května

Otáčivé divadlo Týn n/Vlt. - srpen

Americké Vánoce - 20. června

Honba za pokladem - 22.srpna

Další v příštím čísle.
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Muziky, muziky ...

Temelínská kapela
V loňském roce nás na dvou akcích hudbou doprovázel Dechový orchestr Temelín. Dovolte mi proto, abych Vás s tímto orchestrem blíže seznámila.
Soubor byl založen v květnu roku 1994 v Týně nad Vltavou. První zkoušky se zúčastnilo 7 hudebníků z bývalé dechové kapely
LŠU Týn nad Vltavou. Od září roku 1994 působí orchestr v Temelíně a zřizovatelem se stává OÚ Temelín. Souboru byla poskytnuta zkušebna ve staré škole, kde také soukromě učí kapelník souboru Jaroslav Košnář. Zkoušky bývají pravidelně v neděli
dopoledne. První vystoupení bylo při volbách v listopadu 1994, kde bylo již 14 členů. Soubor se stále rozrůstal a vrcholem
činnosti byl rok 1996, kdy byl soubor pozván na světový festival dechových orchestrů do německého města Rastede. Zde obsadil 6. místo v kategorii mezi dospělými a o dva roky později dokázal vybojovat krásné 3. místo. V dalších letech byl soubor i
na několika soutěžích v Rakousku a vždy získal nejlepší bodové ohodnocení.
Od roku 2001 používají oficiální název Dechový orchestr Temelín. Mezi pravidelné a důležité akce orchestru patří přehlídky
dechových orchestrů v těchto místech: Vimperk, Soběslav, Bechyně, Třeboň, Stříbro a Temelín. V Temelíně probíhají pravidelné
přehlídky teprve od roku 2006. Zde vystupují i několikrát do roka. Také začali spolupracovat s mažoretkami z Písku i Hluboké
nad Vltavou. Často jsou zváni na různá výročí, jako jsou výročí hasičů, rybářů nebo baráčníků i setkání důchodců či poutě.
A kam se už podívali ? Byli v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku a Itálii. Na přelomu června a července roku 2007 hráli ve
francouzkém městě Darney, kde se zúčastnili 89. výročí založení českých legií a v lázeňském městě Vittel.
V současnosti má dechový orchestr Temelín přes 50 členů, kteří se ke zkouškám sjíždějí z velmi širokého okolí jižních Čech,
jako z Netolic, Strunkovic nad Blanicí, Vodňan, Dolního Bukovska, Nových Hradů, Trhových Svin, Hluboké nad Vltavou, Zlivi,
Písku, Protivína, Týna nad Vltavou a Temelína.
V září roku 2007 měl orchestr výročí, odehrál své 400. vystoupení.
Za OÚ Číčenice přejeme orchestru Temelín hodně nadšených hudebníků a spokojených posluchačů.

Z archívu pana Košnáře zpracovala M.Hrabová
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Z historie (5)

Skončila doba masopustu a celá ves žila neodkladnými jarními pracemi, jejichž úspěšnost většinou
věštily časem prověřené lidové pranostiky. I když ještě koncem února vládla zima, tak již na svátek
sv. Matěje ( 24.2. ) vládla mezi hospodáři dobrá nálada a říkali, že již na sv.Matěje, pije skřivan
z koleje.
Podle pranostiky si každý hospodář také přál, aby byl březen suchý, duben mokrý, květen větrný –
to se potom snáze pytle s obilím a sudy s vínem naplní. Již na svátek sv. Řehoře ( 12.3. ) měl pilný
hospodář započít práce na poli, neboť : na sv. Řehoře, šelma sedlák jestli neoře. Jiné pořekadlo nabádalo sedláka k poctivé práci : hluboká brázda – vysoký chléb, široké brázdy – světlé stodoly. Nebo
jiné pořekadlo : láska k poli krmí voli, tučný vůl krmí stůl. Lidová moudrost také varovala hospodáře i před nestálostí a vrtkavostí jarního počasí : co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben
zazelená, květen mu to spálí. I předčasně hezké počasí vzbuzovalo obavy a pranostika varovala : ovce v březnu na pastě, v dubnu v chlévě. Nebo : březen bez vody, duben bez trávy.
Šest neděl je od masopustu do velikonoc. Každá neděle má své jméno a naši předci v tyto dny udržovali různé lidové zvyky. První pomasopustní neděle se jmenovala Černá a ženy měly nosit na znamení smutku a pokory staré šaty. Následující neděle se nazývala Pražmá a na jídelníčku neměla
chybět pučálka a pražmo ( pražený hrách a obilí ). Třetí neděle měla název Kýchavá a věřilo se, že
kolikrát kdo kýchl, tolik roků měl být ještě živ. V následující neděli, zvané Družebná, se pekly koláče ,,družbance“ a děti chodily po koledě a před každým domem zpívaly : ,,jaký je družbanec bez koření bez vajec, dejte panímámo pár vajec“.
Předposlední neděle se nazývá Smrtná a ještě dodnes se v tento den udržuje na některých místech u
nás prastarý staroslovanský zvyk, a to vynášení smrtky. Většinou je slaměný paňák nazývaný smrtka, mařena, smrťák – oblečený do ženských šatů. S tou figurínou chodily děti po vsi a zpívali :
,,Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody je dáme a nad zazpíváme.Smrt chodí po vsi, má veliké
fousy, už nemůže choditi, musíme jí nositi, od města k městu neseme nevěstu, jestli nám nic nedáte,
tak vám ji tu necháme“.
Figura smrtky byla donesena k vodě, byla zapálena a hozena do vody s pokřikem : ,,smrt plave po
vodě, nový léto k nám jede“.
O týden později je neděle zvaná Květná. V tuto neděli se do vsi přinášelo poselství jara. Byl to malý
stromek, ozdobený barevnými pentlemi a někde i vyfoukanými vejci a pečivem. Stromek měl název ,,lítečko, léto, létečko“ a do vsi jej opět přinášely děti. Šly v průvodu a zpívaly : ,,Smrt plave po
vodě, nový léto k nám jede s červenými vejci, se žlutými mazanci. Zimu jsme vám odnesly, léto jsme
vám donesly.Léto je zelené, pentličky jsou červené, hody jdou pobudou, veselé budou“.
Jedno jarní kouzlo pro nešťastně zamilované :
,,Chce-li dívka hocha, který se jí vyhýbá, získati, musí chytit žabku rosničku před sv.Jiřím a dáti ji
o půlnoci na sv.Jiří živou do mraveniště. Při tomto vkládání nesmí však rosnička zavolat, to by děvče do roka zemřelo ! ( Rosnička se dá do skleničky blanou zakryté, do níž se udělají tři otvory, aby
mravenci dovnitř mohli ). Po uložení rosničky do mraveniště jde dívka po zpátku pryč a ani teď nesmí slyšet volat rosničku, sice by jí duchové roztrhali. Když dívka myslí, že by již as rosnička od
mravenců masa zbavena byla, jde opět o půlnoci a vezme si z kostiček rosničky buď jednu lopatku či
háček, dle potřeby. Dotkne-li se, zachytí-li hocha žádaného háčkem tímto – bude její. Lopatkou takto získanou sprostí se dívka hocha nemilého,
který se jí láskou svou vtírá.“
( Český lid, 1911, pověra z Prácheňska ).

Jiří Louženský
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Pranostiky

Rok 2008
Narodili se:
Bašárová Tereza
Carda Tomáš
Fodorová Michaela
Machová Michaela
Pajer Martin
Šenková Amélie
Vrzáková Kateřina

Zemřeli :
Čejková Božena
Faktor Václav
Holubčík Blažej
Kouba Václav

Jubilanti :
Leden: Komrsková Marie
Únor : Faktor Josef
Březen: Koblencová Margita
Němečková Jiřina
Troblová Marie
Bárta Ludvík

Polívková Ludmila
Skočný Ladislav
Šenk Petr
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Pod pokličkou
VEJCE S HERMELÍNEM
20 g másla, 1/2 hermelínu, 4 vejce, sůl,pažitka
Na pánev s máslem dáme na plátky nakrájený hermelín a za stálého míchání necháme rozpustit. Pak postupně přidáváme rozšlehaná vejce a za stálého míchání necháme ztuhnout. Povrch posypeme pažitkou.
VAJEČNÝ PAPRIKÁŠ (MAĎARSKO)
8 vajec uvařených natvrdo, 200 ml kysané smetany, 1 středně velká cibule, 2 velké papriky (červená a zelená), 1 lžička mleté sladké papriky, 2 lžíce másla, sůl
Na másle zpěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme na nudličky pokrájené
papriky, vmícháme mletou papriku, zalijeme několika lžícemi vody, osolíme
a krátce podusíme, ovšem jen tak, aby papriky zůstaly křupavé, ne úplně
měkké. Do směsi vmícháme na osminky pokrájená vejce a krátce prohřejeme. Před podáním polijeme paprikáše kysanou smetanou.
Příloha: čerstvé pečivo.
VAJEČNÁ POMAZÁNKA S ŘEDKVIČKAMI
50 g majolky, 50 g bílého jogurtu, 1 lžíce hořčice, sůl, mletá paprika, 100 g ředkviček,
50 g šunkového salámu, 5 vajec natvrdo, 1 lžíce sekané pažitky
Majolku a bílý jogurt promícháme s hořčicí, solí, špetkou mleté papriky, přidáme nahrubo strouhané ředkvičky, jemně nakrájený salám, rozsekaná vejce natvrdo, nasekanou pažitku a vše promícháme.
VELIKONOČNÍ VAJÍČKOVÝ SALÁT
6 natvrdo vařených vajec, 100 g ementálu, 1 - 2 stroužky
česneku, pažitka, bílý jogurt, 2 lžíce majolky, cukr, sůl
Jogurt rozšleháme s majonézou, ochutíme česnekem
utřeným se solí a zjemníme špetkou cukru. Do
omáčky dáme na kostičky nebo na hrubší nudličky
nakrájený sýr, na kostičky nakrájená vejce a jemně
nasekanou pažitku. Promícháme a podáváme s pečivem.
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