Číčenický hlasatel
Ročník 13., č. 2

Zprávy z radnice:
Obecní úřad Číčenice nebude v souvislosti
s opatřeními přijatými vládou ČR týkajícími
se nepříznivého vývoje epidemiologické
situace ve výskytu onemocnění COVID-19
z p ů s o b e n é k o ro n a v i re m S A R S - C o V- 2
sankcionovat nezaplacení místního poplatku
za odpad a ze psů do 3 měsíců po lhůtě
splatnosti, tedy do 30.09.2020.
Poplatky je možné uhradit bezhotovostně
na účet: 190 875 341/0600, VARIABILNÍ
SYMBOL= číslo popisné a do poznámky příjmení a obec nebo v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu. Poplatek za odpad
za jednoho obyvatele nebo objekt sloužící
k rekreaci je 500,- Kč, poplatek ze psa je
150,- Kč.
Vzhledem ke změně výše DPH od 1. května
2020 budou účtovány schválené
dvousložkové ceny vodného včetně DPH
v platné sazbě takto:

Červen 2020

- Od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 sazba 15%
DPH pohyblivá složka 34,06 Kč/m3, pevná
složka vodoměry podle hodnoty průtoku
vodoměru do 2,5 m3 589,- Kč a do 6 m3
3 391,- Kč.
- Od 1. 5. 2020 do 31. 3. 2021 sazba 10%
DPH – pohyblivá složka 32,58 Kč/m3, pevná
složka vodoměry podle hodnoty průtoku
vodoměru do 2,5 m3 563,- Kč a do 6 m3
3 244,- Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Upozorňujeme občany, kterým nebyl doručen
stolní kalendář, nebo kteří si jej doposud
nevyzvedli, že tak mohou učinit v úředních
hodinách na OÚ v Číčenicích.
Upozorňujeme občany, kteří mají na obecním
úřadě podanou žádost o těžbu dřeva
samovýrobou a kteří mají zájem o těžbu,
aby kontaktovali přímo p. Langa na tel. 724 524
640. Protože byl v průběhu roku zaznamenán
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nezájem žadatelů o těžbu dřeva, nebude již
přihlíženo k datu podání žádosti.
Obec podala žádosti o dotace dle vyhlášených
výzev, většina žádostí byla podpořena, viz níže
- Program obnovy venkova Jihočeského kraje
(JčK) na akci „Udržovací práce na objektu
obecní hospody“ - podpořena ve výši
270 000,- Kč.
- Dotační program JčK – Podpora sportu
n a p ro j e k t „ O b n o v a o c h r a n n ý c h s í t í
na fotbalovém hřišti v Číčenicích,
pořízení
přenosných branek a lajnovačky“ podpořena ve výši 25 000,- Kč.
- Žádost o reklamní partnerství „Oranžový rok
2020 v Číčenicích“ - podpořena ve výši
180 000,- Kč.
Obec Číčenice podala žádosti o dotace:

- z Dotačního programu JčK – „Dovybavení
JSDHO Číčenice“ - vícevrstvý zásahový kabát
a vícevrstvé zásahové kalhoty pro členy
JSDHO.
- Účelová investiční dotace pro JSDHO pro rok
2021 – „Rekonstrukce požární zbrojnice Číčenice“.
- GP JčK Podpora školství – „Pořízení vybavení
pro podmínky polytechnického vzdělávání dětí
MŠ Číčenice“.
- Nadace ČEZ – „Nákup vybavení Číčenice“
nábytek do MŠ, obecní hospody, sportovních
kabin a na obecní úřad.
Dne 10. 2. 2020 dorazila do České republiky
vichřice Sabine a nevyhnula se ani našemu
katastru. Tímto bych chtěla poděkovat členům
JSDHO, kteří odklízeli napáchané škody.

Vážení spoluobčané,
dne 12. 3. 2020 Vláda ČR vyhlásila na 30 dní NOUZOVÝ STAV. Na základě tohoto oznámení byly
v obci zrušeny všechny veřejné akce. Byly uzavřeny hospody a od 13. 3. byla uzavřena na základě
rozhodnutí zřizovatele mateřská škola a veřejná knihovna až do odvolání. Nouzový stav byl
prodloužen do 17. 5. 2020.
Dalo by se říct, že se nic nedělo, že byl všude klid, ale pravda byla jiná. Dělo se toho hodně a
o většině jsme se dozvídali z médií… rádia, televize, novin a internetu. Vláda vyhlašovala stále
nová nařízení z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný
jako SARS CoV-2) na území České republiky. Tato opatření platila pro všechny v naší republice.
Nebylo nám a není příjemné nošení roušek, omezení na úřadech, u lékařů, v obchodech, zákaz
vycházení na nezbytně nutnou dobu a mnoho dalších a dalších opatření. Opravdu nám to nebylo
příjemné, ale ruku na srdce, všechna tato opatření se dala vydržet, nebylo to přece napořád. Sama
za sebe bych Vám chtěla poděkovat za to, jak jste brali vážně všechna nařízení, která byla napříč
naší republikou přijímána ke zvládnutí této pandemie.
S tímto stavem jsme se asi nikdo z nás v životě nesetkal. Zjistili jsme, že najednou máme více času
na sebe a své blízké. Nemuseli jsme trávit čas v obchodních centrech, stačilo nám zajít
do obchodu u nás na vsi, kde jsme zjistili, že seženeme i kvasnice, které neměli v supermarketech.
Chtěla bych poděkovat vedoucí z COOP Jednoty paní Marcele Kopencové, která se starala
o zabezpečení čerstvých potravin a dalšího zboží nutného pro zajištění našeho pohodlí. Další
podobnou a cennou službu nám všem zajišťovala pracovnice pošty paní Kušniráková. Nemohu
opomenout i zaměstnance RUMPOLDU, kteří pravidelně vyváželi komunální i tříděný odpad.
DĚKUJEME!
Všechny Vás prosím, buďte opatrní a ukáznění tak jako doposud, ať si už brzy můžeme říct, že to
bylo náročné, ale zvládli jsme to!
Přeji Vám v tuto výjimečnou dobu především pevné zdraví.
Renata Regálová
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Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 02. 03. 2020
Schválená usnesení:
01/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program I. zasedání ZO Číčenice v roce 2020 konaného dne
02. 03. 2020
02/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci
„Udržovací práce na objektu obecní hospody Číčenice“. Vítězným uchazečem se stala firma Roman
Kučera – Stavitelství, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice, která nabídla celkovou cenu ve
výši 1 051 514,20 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu předmětné smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít
smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva uzavřena, schvaluje
zastupitelstvo obce jako zhotovitele firmu Filip Ševčík, Kbelnice 9, 386 01 Strakonice, která nabídla
celkovou cenu ve výši 1 059 099,46 Kč vč. DPH.
03/01/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2019, č. 15/2019, č.1/2020 a
schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020.
04/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dvousložkové ceny vodného na období od 01. 04. 2020
do 31. 03. 2021 a to pohyblivou složku 29,62 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku podle hodnoty průtoku
vodoměru do 2,5 m3 512 Kč a do 6 m3 2.949,- Kč bez DPH.
05/01/2020: 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.
06/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek společnosti Technické služby Číčenice,
s.r.o za rok 2019 se ztrátou 1.890,64 Kč.
07/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Číčenice za rok 2019
s přebytkem 55.418,02 Kč. Přebytek ve výši 55.418,02 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ
Číčenice. Jakékoliv čerpání z rezervního fondu MŠ Číčenice musí být předem schváleno ZO.
08/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy 2020 u vodovodu
ve variantě D a u kanalizace ve variantě D – viz předložený návrh.
09/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030054999/002 mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
10/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: PI-014330056272/001 mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
11/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030054999/001 mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
12/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: ZP-014340000174/001 mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
13/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: - p. č. KN
633/2 v k.ú. Číčenice o výměře 140 m2, ostatní plocha, manipulační plocha.
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14/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků:
- p. č. 1086 o výměře 220 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
- p. č. 1085 (část) o výměře 424 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
- p. č. 1084 (část) o výměře 1194 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
v k.ú. Číčenice panu ***** *****, bytem *******.
15/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Číčenice v předloženém znění.
16/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,
Prachatice ve výši 5 000,- Kč.
17/01/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje členy JSDHO Číčenice dle předloženého návrhu.

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 04. 05. 2020
Schválená usnesení:
18/02/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program II. zasedání ZO Číčenice v roce 2020 konaného dne
04. 05. 2020.
19/02/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu
na akci „VO Číčenice“ dodavatelům ZIEL s.r.o., Radčice 8, 389 01 Vodňany, ELEKTROSTAV
STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice, SETERM CB a.s., Nemanická 2765/ 16a, 370 10
České Budějovice.
20/02/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání hodnocení nabídek
dodavatelů na akci „VO Číčenice“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý, Ing. Václav Novotný.
Náhradníci Renata Regálová, Jiří Hraba
21/02/2020: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2A/2020, č. 3/2020, č. 4/2020 a
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.

Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice v roce 2020
ze dne 18. 05. 2020
Schválená usnesení:
22/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje program III. zasedání ZO Číčenice v roce 2020 konaného dne
18. 05. 2020.
23/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení
na akci „Veřejné osvětlení Číčenice“. Vítězným uchazečem se stala firma ZIEL s.r.o., Radčice 8, 389 01
Vodňany, která nabídla celkovou cenu ve výši 541 296,80 vč. DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce k podpisu předmětné smlouvy.
24/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 633/2 (ostatní plocha) v katastrálním
území Číčenice o výměře 140 m2 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.
26/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 014330058919/001 mezi obcí Číčenice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy.
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27/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2020.
Neschválené usnesení:
25/03/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků v k.ú.
Číčenice:
- p. č. 4017 o výměře 2 916 m2 - ostatní plocha
- p. č. 4018 o výměře 6 097 m2 - trvalý travní porost
- p. č. 4019 o výměře 2 380 m2 - ostatní plocha
****** 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.

Oprava obecní hospody
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ORANŽOVÝ ROK V OBCI

Partnerství s JE Temelín ze Skupiny ČEZ
Generálním partnerem zmíněných akcí v Číčenicích je
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN ze SKUPINY ČEZ,
které patří veliké poděkování.

Připravujeme „Oranžový rok“ 2020
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
Den otců
Malá kopaná
Turnaj v Pétanque
Posezení s hasiči
Setkání seniorů
Václavská zábava

Termín konání:
Termín konání:
Termín konání:
Termín konání:
Termín konání:
Termín konání:

19. 06. 2020
11. 07. 2020
25. 07. 2020
08.08. 2020
19. 09. 2020
25. 09. 2020

Upozorňujeme pořadatele akcí v rámci "Oranžového roku" na povinnost vyúčtovat zálohu, dodat
článek a kvalitní, neupravené fotograﬁe obsahující příslušné logo, a to nejpozději do týdne
od uspořádání akce. Nebude-li tato povinnost dodržena, nebude možné vyplácet zálohy na konání
akcí a pořadatelům budou náklady spojené s uspořádáním akce ve výši dle žádosti vyplaceny
až následně, tedy až po splnění uvedené povinnosti.
Poděkování NADACI ČEZ
Obec Číčenice požádala NADACI ČEZ z KRIZOVÉ POMOCI o nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč
na opravu ochranných sítí na fotbalovém hřišti. Škoda byla způsobena vichřicí Sabine 10. února 2020,
která vyvrátila ochranné sítě za bránou v těsné blízkosti pěšiny. Nikoho to naštěstí nezranilo. Děkujeme
za nadační příspěvek a vážíme si Vaší pomoci.
Renata Regálová
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MŠ Číčenice
První, druhá, třetí,
roušky světem letí.
Nosíme je každý den,
není každý spokojen.
První, druhá, třetí,
mají je i děti.
Započneme-li povídání o mateřské škole, musíme se nejprve s veškerou vážností zmínit o době, kdy přišel
pátek 13.března a s ohledem na nepříznivý vývoj vážné coronavirové situace a dle nařízení zřizovatele
byla naše mateřská škola uzavřena. Do mateřské školy, do tříd, kde většinou zněl dětský smích, se sešli
pouze zaměstnanci a byli informování o úklidových a dezinfekčních pracech.
Situace se v celé republice i dalších zemích zkomplikovala natolik, že až do května nebylo zcela jasné,
kdy bude běžný provoz zcela obnoven. V budově mateřské školy byly vyčištěny koberce, vydezinfikovány
všechny předměty běžné potřeby, hry, hračky, na zahradě byly obnoveny nátěry ... , byly přichystány
dezinfekční prostředky. Všichni jsme čekali, až bude opět prostřednictvím Nařízení MŠMT a MZČR
umožněno vrátit se s dětmi ke společným hrám do bezpečných míst naší mateřské školy a naší školní
zahrady.
Co je rouška, jistě víš
vždyť ji nosit teď musíš.
Chráníš rouškou mě i sebe
a i toho vedle sebe.
Po návratu do školky v pondělí 25.5., kdy rodiče dětí potvrdili prostřednictvím předaných čestných
prohlášení neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte a členů jejich společné
domácnosti - ,,skutečnost, že nemají žádné příznaky nemoci, které by mohly odpovídat příznakům nemoci
COVID – 19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest ) " jsme si s dětmi opět v prostorách naší školky začali hrát a povídat. Řekli jsme si o důležitých
pravidlech hygienických a
epidemiologických opatření, která dodržujeme – snažíme se dodržovat
rozestupy, neustále větráme, dbáme, aby děti do školky nenosily žádné hračky a sladkosti, aby
do mateřské školy nevstoupil nikdo s příznaky COVID – 19 . Připravili jsme místa, kam vstupují pouze
zaměstnanci a děti, vyžadujeme dodržování opatření na rodičích, s dětmi se snažíme, aby se život v naší
mateřské škole vrátil do běžných kolejí. A do slova a do písmene jsme ho rozjeli plnými obrátkami.
S dětmi se pohybujeme v prostorách čistě uklizené, vydezinfikované školky a nově natřené školní
zahrady. Užíváme si koloběžek, motorek, pískoviště, altánku, průlezek, houpaček i skluzavky a houpadel.
Krátce řečeno, většinu všech činností s dětmi se snažíme provozovat venku.
V kolektivu naší třídy – pouze s dětmi, se rovněž v červnu rozloučíme s předškoláčky. Paní učitelky je
pasují na školáky, předají jim šerpy, knihy, pamětní listy a popřejí jim ke vstupu do základní školy mnoho
dobrého.
V době letních prázdnin základních škol, pokud se situace
nezmění, bude naše mateřská škola uzavřena
od pondělí 13.7. do pátku 14.8. a s nově zapsanými dětmi
zahájíme školní rok 2020/2021 v úterý 1. září 2020.
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Výročí Ctirada Johna
Dne 15. srpna uplyne sto let
od narození Ctirada Johna - lékaře,
imunologa, mikrobiologa a odborného
publicisty. Přednášel na 1. LF UK
v Praze. V roce 2005 byl jmenován
Rytířem českého rytířského stavu.
Zemřel 12. října 2018 v Praze. Jeho
rodným domem byla budova zdejší
školy. Otec Čestmír byl rodákem z Písku
a na zdejší škole působil od roku 1919.
V tomto roce se také oženil s Emilií
rozenou Vrábkovou z Vodňan. Jejich syn
Ctirad po létech vzpomínal na rodné
Číčenice v knize Zrcadlo mých lásek
(vyd. Nakl. Galen v roce 2010).
„Narodil jsem se v jihočeských
Číčenicích ve vesnické škole. Která
trčela na návsi jako velká tvrz. Číčenice
jsou víska bez kostela, s kaplí ožívající
jen při hlavních křesťanských svátcích. Sourozence jsem neměl, což mi bylo od malička líto a je mi to líto
doposud. Z diskusí rodičů jsem pochopil, že s více dětmi už je to pro kantora ﬁnančně špatné. Původně jsem se
měl jmenovat Zbyněk, ale dostal jsem jméno Ctirad. Porodní bábě pozvané ke křtu se to zdálo prapodivné.
Tatínek jí trpělivě převyprávěl jednu z Jiráskových Starých pověstí českých. ,,Tak teda jméno z románu…“
prohlásila.
Tatínek byl učitelem. Číčenice byly jeho už několikátou štací. Na jedné z předchozích ve Skočicích, učil společně
s paní učitelkou Vrábkovou, mou budoucí maminkou.
Ve škole kde jsem bydleli, jsem ovšem nevyrůstal odděleně od vesnických kluků, nebyl jsem žádné
princátko. Chodil jsem s klukama na lusky, kradli jsme sedlákům mrkev, utíkali jsme před nimi přes ploty, když nás
honili. O velikonocích jsme chodívali koledovat, tj. táhli jsme od statku ke statku a všude jsme řehtali a
klapačkovali a zpívali. Pikantní bylo, že jsme šli i do jediného krámu, který byl židovský, a rodiče pak vždycky
spínali ruce: A to jste u nich zpívali ,,to židi nevěrný, jako psi černý…“ ? Ale oni nic, dali nám koledu. Nakonec jsem
se na půdě u jednoho sedláka účastnil dělení kořisti, hlavně vajíček. Maminka potom všechno starostlivě vrátila
klukům, kteří se se mnou podělili, ale já jsem se cítil jako jeden z nich, a o to šlo.
Jako malý kluk jsem nejraději vyháněl s obecným pastejřem prasata, říkal jsem černy. Tam byl takový bahnitý
výběh a já jsem tam s nimi běhal, a když se mně někdo zeptal čímpak chceš bejt, vždycky jsem říkal, docela jistě
budu pastejřem.
První kaňky do sešitu jsem dělal v obecné škole, u nás to byla dvojtřídka, čili tu první třídu tvořilo
několik oddělení. Pan řídící byl neobyčejně laskavý člověk a moc rád na něj vzpomínám.
Na jaře a v létě se na zahradách místních statků pořádaly různé slavnosti – hasičské, myslivecké, sokolské a
podobně. Chodíval jsem na ně s tatínkem, jenž tam pravidelně řečníval jako sokolský anebo potom hasičský
vzdělavatel. Jeden sad za Číčenicemi ovlivnil mé vnímání snad už v době, když jsem ještě byl hodně blízko
mamince. Byla to třešňovka, která se poeticky jmenovala Slouň, a ta na jaře ohromně kvetla. Já jako kluk jsem
tam rád chodil a rodinná tradice říká, že maminka, když mě nosívala pod srdcem, na Slouni trávívala velkou část
dne. Tam jsem tedy nabíral první vjemy z biologie a i poezie.“
Vesnická idyla v Číčenicích pro Ctirada Johna skončila na konci léta roku 1927, když se rodina
přestěhovala do zakoupeného domu ve Vodňanech (čp.391 v dnešní Sovově ulici). Ctirad John se tak stal žákem
místní školy, odtud odešel na studia na Reformní gymnázium v Prachaticích. Po záboru pohraničí v září roku 1938
se gymnázium přestěhovalo do Vodňan, kde na jaře roku 1939 maturoval. Studium na lékařské fakultě v Praze
po několika týdnech přerušilo uzavření vysokých škol. To již tehdy jeho rodiče bydleli v Písku. Po osvobození
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se Ctirad John vrátil ke studiu a v roce 1949 promoval na Lékařské fakultě v Praze. O rok později se oženil
s Boženou Pilkovou z Bavorova. V roce 1950 se jim narodila dcera Štěpánka a v roce 1954 syn Radek.
Ctirad John se rád do rodných Číčenic vracel během svých cest do jižních Čech. V roce 2008 byl
jmenován čestným občanem Číčenic.
U příležitosti stého výročí narození bude na jeho rodném domě – bývalé škole – odhalena pamětní deska.
Slavnost se bude konat v sobotu dne 5. září 2020 ve 14:00 hodin.
Přijměte, prosím, toto oznámení jako pozvánku na tuto jistě výjimečnou událost v historii obce.
Srdečně zve vedení obce Číčenice a rodina pana Ctirada Johna.
Jiří Louženský

MDŽ
Oslavu Mezinárodního dne žen pro nás uspořádali v rámci projektu Oranžového roku 2020 v hospodě
U Polívků. Pořadatelé měli vše výborně připravené. Čekalo na nás občerstvení a každá z přítomných
žen obdržela kytičku. Nesešlo se nás moc, ale i tak jsme si to my všichni užili. Zapomněli jsme na všední
starosti, popovídali jsme si i zatančili. Děkujeme Generálnímu partnerovi JE Temelín ze Skupiny ČEZ,
pořadatelům, ale i všem kdo s námi přišel MDŽ oslavit. Byla to poslední společenská akce
před vyhlášením nouzového stavu.
Renata Regálová

Dětské hřiště
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Pranostiky
Sází-li se na Víta zelí, pak bělí.
Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listí otáčí.
Na svatého Víta ve dne v noci svítá.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Jana jahody do džbána!
Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Je-li od Petra až po Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se
voda vrší.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.

JubilanF:
Duben:

Trochová Marie

83 let

Květen:

Jandová Anna
Hrabová Anna
Pecková Ludmila
Balounová Marie

88
86
88
70

Červen:

Šlefr Zdeněk

65

Rozloučili jsme se:

Věra Koubová, Číčenice
Viléma Färberová, Číčenice
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Pod pokličkou
Polévka z hlávkového salátu
1 velká cibule,3 lžíce oleje, 3 lžíce polohrubé mouky, 4 větší brambory, sůl, pepř, drcený kmín, bobkový
list, nové koření, 1 kelímek kysané smetany, 2 hlávkové saláty, pažitka, petrželka, řeřicha setá
Na zpěněné cibule uděláme světlou jíšku z oleje a mouky. Rozředíme vodou, rozvaříme, přidáme
na kostičky nakrájené brambory, sůl, pepř, drcený kmín, bobkový list, nové koření a dále vaříme.
Když jsou brambory měkké, zahustíme polévku kysanou smetanou (se zakvedlanou moukou jen
v případě, že je polévka příliš řídká). Potom přidáme najemno nakrájený hlávkový salát a necháme
přejít varem. Do hotové polévky přidáme jemně posekanou pažitku, petrželku a řeřichu setou.
Dušený hlávkový salát s houbami a vejci
2 hlávkové saláty, 400 g hub, 80 g másla, 4 vejce, sůl, kmín, pepř
Na másle podusíme očištěné a pokrájené houby. později k nim přidáme salát nakrájený na silnější
nudle. Krátce vše podusíme, ochutíme solí, pepřem a kmínem. Vmícháme rozšlehaná vejce a necháme
srazit.
Hlávkový salát na smetaně
2 hlávky salátu, 60 g másla, 1 menší cibule, 20 g hladké mouky, 100 g šunky, 3 lžíce šlehačky, 1 vejce,
1/8 l drůbežího vývaru, sůl, bílý pepř, citrónová šťáva
Hlávkový salát očistíme, opereme a rozčtvrtíme. Čtvrtky mírně ovaříme a necháme okapat. Na másle
zpěníme jemně nakrájenou cibuli, Zaprášíme ji moukou, zalijeme vývarem, osolíme, opepříme a
přidáme spařený hlávkový salát. 5 - 7 minut jej podusíme. Přidáme k němu na nudličky krájenou šunku
zalijeme vše šlehačkou. 2 - 3 minuty povaříme a ochutíme citrónovou šťávou. Jednotlivé porce
ozdobíme nastrouhaným vařeným vejcem.
Hlávkový salát se zálivkou z Nivy
3 hlávkové saláty, 200 g zakysané smetany, 150 g sýra Niva, 1 lžíce citrónové šťávy, 1 - 2 stroužky
česneku, sůl, pepř, 1 lžička sekané pažitky
Očištěný a vyoraný hlávkový salát nakrájíme podle velikosti na čtvrtky nebo osminky a upravíme
na talířky. Do misky nalijeme smetanu, přidáme jemně nastrouhaný sýr Niva, citrónovou šťávu, jemně
sekaný česnek, špetku soli, drcený pepř, jemně krájenou pažitku a vše dobře promícháme. Touto
zálivkou přelijeme hlávkový salát. Přizdobíme rajčetem.
Hlávkový salát se šunkou
2 hlávky salátu, 100 g šunky nebo šunkového salámu, 50 g cibule, ocet, sůl, pepř, cukr
Salát rozebereme na listy, dobře propláchneme a nakrájíme na tenké proužky. Přidáme také nadrobno
nakrájenou šunku nebo šunkový salám a nadrobno krájenou cibuli. Vše zalijeme marinádou z octa, soli
a cukru. Dobře promícháme a hned podáváme.
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