Číčenický hlasatel
Ročník 13., č. 1.

Zprávy z radnice:
* Upozorňujeme občany, kterým nebyl doručen stolní
kalendář, nebo kteří si jej doposud nevyzvedli, že tak
mohou učinit v úředních hodinách na OÚ v Číčenicích.
* Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psa je
možno platit na OÚ v hotovosti, případně po obdržení
variabilního symbolu bezhotovostně na účet obce. Sazba
poplatku za odvoz komunálního odpadu je 500,- Kč
na osobu. Poplatek za každého psa je 150,- Kč. Poplatky
musí být uhrazeny do konce června 2020.
* 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
nezájem žadatelů o těžbu dřeva, nebude již přihlíženo
k datu podání žádosti.
* Obec obdržela vyúčtování dotace z rozpočtu obce
za rok 2019 od Číčenického klubu, z. s., MS Strážka a TJ
Blata Číčenice.

Březen 2020

*Obec pořídila na údržbu zeleně traktor Seco Starjet
UJ102-24 P6 4x4.
* Obec podala na rok 2020 žádosti o dotace dle
vyhlášených výzev:
- z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (JčK)
na akci „Udržovací práce na objektu obecní hospody“,
- z Dotačního programu JčK – Podpora sportu na projekt
„Obnova ochranných sítí na fotbalovém hřišti
v Číčenicích, pořízení přenosných branek a lajnovačky“
a podá
- žádost o reklamní partnerství „Oranžový rok 2020
v Číčenicích“
- Nadace ČEZ – 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.
* Obec doplní nové herní prvky na dětské hřiště
za obchodem.
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Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné svátky jara a spokojené prožití Velikonoc.

Dne 16. května 2020
bude přistaven
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA ODPAD
(na obvyklých místech) dle rozpisu
Cihelna 8:00 – 8:50 hod.
Újezdec 9:00 – 9:50 hod.
Strpí
10:00 - 10:50 hod.
Číčenice 11:00 – 13:00 hod.
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Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Číčenice
ze dne 09. 12. 2019
Schválená usnesení:
52/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje program V. zasedání ZO Číčenice v roce 2019 konaného dne 09. 12. 2019.
53/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků:
- p. č. 1086 o výměře 220 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
- p. č. 1085 (část) o výměře cca 424 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
- p. č. 1084 (část) o výměře cca 1194 m2, ostatní plocha, dobývací prostor.
54/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
55/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
56/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Číčenice na rok 2020 ve výši 400 000,- Kč dle přílohy a rozpočet obce
Číčenice na rok 2020 dle přílohy. Rozpočet obce je vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 7 785 166,- Kč a celkovými výdaji ve výši
7 785 166,- Kč.
57/05/2019: Zastupitelstvo obce po projednání potřeb obce na rok 2020 schvaluje podání následujících žádostí o dotace:
- udržovací práce na objektu obecní hospody
- oprava MK Číčenice – Strpí
- oprava komunikací – Číčenice, Újezdec, Strpí
- vybudování chodníků a VO
- kanalizace – vypouštění odpadních vod v Újezdci
- oprava a přístavba požární zbrojnice v Číčenicích, pořízení techniky a věcných prostředků
- vybavení MŠ, sportovních kabin, obecní hospody, OÚ
- investice do lesů
- vybudování protipovodňových opatření
- úprava prostranství na návsi – revitalizace zeleně na návsi
- pořízení komunální techniky – traktůrek, křovinořez, kompostéry atd.
- fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště u sportovních kabin
- opravy sakrálních památek
- oprava obecního rozhlasu
O dotace bude dle výzev požádáno do GP Jč. kraje, POV Jč. kraje, POV MMR ČR, SZIF, OPŽP, SFDI, Nadace ČEZ apod.
58/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Udržovací práce
na objektu obecní hospody Číčenice“ dodavatelům Ing. Zdeněk Hanzal – STAPRO, Nádražní 896, 389 01 Vodňany, Stavitelství
KAVAJA, s.r.o. – Na Vyšehradě 619, 384 11 Netolice, Demostav, spol. s r.o., Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Stavební práce Valek s.r.o., Čejkovice 93, Hluboká nad Vltavou 373 41, BOSA NOVA CB s.r.o., Čechova 1467/59a, 370 01 České
Budějovice. (Hlasování:5,0,0)
59/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů na akci „Udržovací
práce na objektu obecní hospody Číčenice“ ve složení Mgr. Tomáš Koblenc, Daniel Veselý, Jiří Hraba. Náhradníci Renata
Regálová, Ing. Václav Novotný .
60/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi TJ Blata Číčenice a obcí Číčenice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy. (fotbalové hřiště)
61/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Číčenice a TJ Blata Číčenice. ZO pověřuje
starostku k podpisu předmětné smlouvy. (traktůrek 4x4)
62/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Číčenice.
63/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o převodu odpadu uzavřené mezi obcí Číčenice
a společností RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany. ZO pověřuje starostku k podpisu předmětného
dodatku.
64/05/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření obsahu změny č. 3 územního plánu Číčenice dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o prověření koridorů
technické infrastruktury Ee36 Kočín – Přeštice a Ee37 Kočín – Dasný, které jsou vymezeny v Zásadách územního rozvoje
Jihočeského kraje.
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Připravujeme „Oranžový rok“ 2020
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AKCE BUDE UPŘESNĚN
XII. Obecní bál
Řízkobraní
Pálení čarodějnic
Poznáváme Česko - výlet na Šumavu s Číčenickou kočičkou
Mezinárodní den děk - MIRAKULUM
Den otců

Termín konání: 13. 03. 2020
Termín konání: 17. 04. 2020
Termín konání: 30. 04. 2020
Termín konání: 09. 05. 2020
Termín konání: 06. 06. 2020
Termín konání: 19. 06. 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 žádosM vyplaceny
až následně, tedy až po splnění uvedené povinnosM.
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Zpráva o Tříkrálové sbírce 2020

%

Dobrovolníci Charity Česká republika děkují všem, kdo se účastnili v lednu letošního roku 19. ročníku Tříkrálové
sbírky na Vodňansku a Bavorovsku. Obešli jsme 38 míst ve farnostech Vodňany, Skočice, Lomec, Chelčice, Bílsko a
Bavorov, abychom nejen vybrali příspěvek na pomoc potřebným v našem regionu, v naší republice i v zahraničí, ale
abychom také všem, kdo nás přijmou, popřáli „štěstí, zdraví, dlouhá léta“, pokoj a dobro – to všechno, co je ukryto
v tajemství Vánoc.
Na centrální účet Charity ČR jsme odeslali výtěžek ve výši 279 792,- Kč, zvýšený po výměně cizí měny
na konečných 280 032,- Kč. Z této částky se 65% vrátí podle dlouhodobého vzorce v průběhu 2. čtvrtletí t. r.
na Vodňansko a Bavorovsko. Prostředky budou využity na schválené programy – pro klienty Hospice
v Prachaticích a Domácího hospice sv. Markéty organizovaného ze Strakonic, Domova Žlutý Petrklíč
na Lomci, terapeutické dílny v Domově sv. Linharta v Chelčicích, pro Občanskou poradnu Charity
ve Vodňanech, pro přímou pomoc potřebným, na akci pro koledníky.
Děkujeme za všechna milá setkání, která jsou také bohatou tradicí této sbírky. Velký dík dětem vč. malých hasičů
v Drahonicích za jejich ochotu a statečnost, doprovázejícím za péči o malé koledníky, rodičům za důvěru
a povzbuzení, dárcům za vlídné přijetí a obdarování a všem, kteří jakkoli pomáhají s organizací sbírky, také panu
faráři Mgr. Josefu Prokešovi, školám, skautům, za součinnost Městským úřadům ve Vodňanech a Bavorově, okolním
obecním úřadům, České spořitelně ve Vodňanech, za koordinaci Diecézní charitě v Č. Budějovicích.
Ať toto společné dílo přinese do naší společnosti mnoho dobrého.
Stále je možné žádat o pomoc v nouzi. Kontakty: Občanská poradna Charity v ul. Jiráskova 116, Vodňany,
tel.: 731 402 996, Marie Horáková, tel.: 731 974 731, MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany, Lenka
Ebelová, tel: 728 073 560.
Marie Horáková a Lenka Ebelová místní koordinátoři
V Číčenicích byla vybrána částka 8. 933,- Kč a v Újezdci a ve Strpí pak 3.724,- Kč.
DĚKUJEME!
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MŠ Číčenice
Vyjel vláček – modrý vlak – „Kdo z vás bude nasedat?“
Další vyprávění ze žluté školky bude hravé, cestovatelsky kouzelné,
ale také zdravě mlsavé.
- Jede vláček kolejáček,
pospíchá nám do zatáček.
Pospíchá nám do daleka,
kde na děti školka čeká. Připravte se přátelé k naší cestě veselé.
V lednu jsme si povídali o bacilech a jak před nimi chránit naše zdraví. Protože bylo moc pěkné a teplé počasí,
chodili jsme na procházky do lesa, na hřiště, na školní zahradu – tam jsme běhali a jezdili na motorkách.
Ve školce jsme začali chystat školičkový Karnevalový týden. Ten vyvrcholil naším pátečním karnevalovým
soutěžením a velkým zábavným Karnevalem se spoustou soutěží, tancováním – Jede, jede mašinka..., pohádkou
O sněhové vločce, šikovnými gymnastkami na trampolínách, bohatou tombolou - príma akcí pod záštitou
JE Temelín a Obce Číčenice v obecním hostinci.
O veselé mašince
Kdo mě nezná, ať se dívá,
Dokud nepozvednu paži,
jsem veselá mašinka,
ať se nikdo neodváží
mašinka – lokomotiva,
po kolejích dál!
až můj signál zacinká,
Letí kola jako šipky,
připravte se, přátelé,
přeletěla přes výhybky,
k naší cestě veselé.
každou výhybku to blaží,
Rychle, rychle – to mám ráda,
když vlak vjede do nádraží
letím už jak o závod,
až k červené čepici,
telegrafních tyčí řada
která řídí stanici.
běží jako jeden plot,
Bude chvilka odpočinku
telegrafních drátů linky,
pro kola a pro mašinku?
Kolejnice měly strach,
Že jsi šťastně dojela,
naříkají ach, ach, ach.
ty mašinko veselá,
nebojte se, kolejnice,
co si budeš přát?
vždyť jste moje pomocnice,
Kolečka dám spát.,,
nebojte se přece tak,
přeletím vás jako pták.
U každého nádraží
jako voják na stráži
semafor však stál:
V týdnu od 3. do 7.února jsme užívali Jarních prázdnin.
A po prázdninách jsme dostali možnost k práci s dětmi využívat nejen interaktivní tabuli, ale v kroužku Malý
Ajtík také dětské dotykové tablety. Posloucháme pohádky a písničky, opakujeme hlavní znaky ročních období,
tvary, barvy A věřte, že nám to moc sluší i v kuchařských zástěrkách a čepicích, když společně s paní kuchařkou
mícháme, válíme, vykrajujeme, vaříme a pečeme v kroužku Malý kuchtík. Už jsme si společně připravili
a ochutnali nejen slaďoučké ,,boží milosti", ale i toustíky s avokádovou pomazánkou a tuňákem, slané tyčinky
a ovocné a zeleninové saláty. Do budoucna se moc těšíme na realizaci našich Projektových dnů. Autobusem
pojedeme na loutkovou scénu Jihočeského divadla, do Hopsária a na divadlo v Zoologické zahradě v Hluboké nad
Vltavou a to vše zrealizujeme pomocí ŠABLON EU . Máme před sebou také nejkrásnější svátky jara Velikonoce
a kdo ví, možná už brzy u naší školky uvidíme první mašličku velikonočního zajíčka. Velikonoční prázdniny budeme
mít ve školce od čtvrtka 9. dubna do pondělí 13.dubna a pak už se budeme chystat na Den maminek. Aby nám bylo
ve školce veselo a mohli jsme si spolu hrát, je důležité být zase zdraví a poslat chřipku daleko za hradbu
vitamínů z ovoce a zeleniny.
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Kuchtíci
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Dětský karneval a maškarní rej pro dospělé byl „super“.
Číčenický klub, z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2020 za podpory JE Temelín ze Skupiny
ČEZ uspořádal v pátek 24. ledna od 20:00 hodin „Maškarní rej pro dospělé“ a v sobotu 25. ledna od 14:00 hodin „Maškarní bál
pro děti“.
Maškarní rej pro dospělé měl premiéru. Nečekali jsme takovou účast masek. Všichni se pěkně bavili, tančili a zpívali.
Bylo to prostě super. Velice nás to potěšilo a už nyní plánujeme maškarní pro dospělé na příští rok.
V sobotu do obecního hostince na maškarní bál pro děti v doprovodu rodičů na karneval přišlo nemalé množství
originálních a krásných masek, kterých byl doslova plný sál. Potkali jsme tady piráty, krásné princezny Elzy, odvážné rytíře,
kominíčky, Harryho Pottera, pohádkové víly, kočičky, čarodějnice a další pohádkové bytosti. Určitě jsem nevyjmenovala
všechny, ale bylo jich hodně a byly všechny velmi krásné. Masky přišly v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších příznivců
dětského veselí.
Maškarní bál začal netradičně. Pro přítomné bylo připravené vystoupení děvčat na trampolínách z DDM Vodňany.
Vystoupení se líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Pro vystupující dívky se číčenickou hospodou rozezněl veliký potlesk.
Poté se masky posadily jako v divadle, protože mezi nás přijelo divadélko Kašpárek s pohádkou Vločka Sněhulka. O zábavu se
po celé odpoledne starali klauni.
Během odpoledne se soutěžilo, zpívalo a tančilo. Pro všechny děti byly připraveny sladké odměny. Bylo krásně, bylo
veselo, hodně se tančilo a soutěžilo. Na návštěvníky čekala pestrá tombola. Bylo to velmi pěkné odpoledne. Všichni jsme si to
náležitě užili a budeme se těšit na další setkání. Vřelé díky patří organizátorům, všem vystupujícím, ale i všem maminkám
a babičkám, které ušily, nebo jinak připravily, zajímavé masky. I letos se karneval, stejně jako v minulých letech vydařil a dětem
se vůbec nechtělo odcházet domů.
Generálním partnerem těchto dvou akcí byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ, děkujeme.
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Maškarní ples
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XII. myslivecký ples
Myslivecký spolek Strážka Číčenice uspořádal ve spolupráci s obcí Číčenice v pátek 14. února 2020 v rámci
Oranžového roku 2020 v obecním hostinci na návsi v pořadí již XII. myslivecký ples. Tato kulturně společenská akce
měla velmi dobrou návštěvnost. Zahájení plesu provedl předseda mysliveckého spolku Strážka Číčenice pan
František Holát, který přivítal všechny přítomné a popřál všem dobrou zábavu. Následovalo vystoupení souboru
Pootavských trubačů, kteří přednesli lovecké fanfáry a skladby starých mistrů včetně slovního doprovodu. K tanci
a poslechu hrála opět kapela „Netolická pětka“. Většina účastníků se v průběhu plesu dobře bavila jak tancem
a poslechem hudby, tak i většina z nich si odnesla hodnotnou výhru z velice bohaté tomboly, která byla složena
ze zvěřiny i darů od mnoha sponzorů.
Myslivecký spolek Strážka Číčenice tímto děkuje všem sponzorům, obci Číčenice, dobré obsluze a všem,
kteří přispěli k zdárnému průběhu pořádané společenské akce. Generálním partnerem této akce byla JE Temelín
ze Skupiny ČEZ.
František Holát, Václav Novotný

Silvestr 2019
Poslední den v roce 2019 se konala v obecním hostinci tradiční oslava k přivítání nového roku. Akce byla pořádána
v rámci „Oranžového roku 2019“ za podpory „Generálního partnera JE Temelín Skupina ČEZ“. Místní spoluobčané
se přišli rozloučit se starým rokem, ale hlavně také přivítat nový rok 2020. K poslechu a tanci nám zahrál „RELAKS
music“, který nás svojí hudbou bavil až do ranních hodin. Přítomní hosté si zazpívali, zatančili a všichni jsme si tak
společně užili příjemný večer.
Jitka Hečková
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Myslivecký ples
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Z historie obce
Vzpomínky kronikáře Strpí.
(Pokr. z min čísla).
Zábavy. V těch časech nebyl u nás ještě
hostinec. Zábavy, jako posvícení, o masopustě
bál apod. se konaly po chalupách, většinou v čís.
1. a 2. Tancovalo se již při hudbě dechové, 8 – 9
členné. Muzikanti si sami vybírali na tanečnících
peníze za hraní. O takovém posvícení hrála
muzika po dva dny, v pondělí se tomu říkalo
pěkná hodinka.
O posvíceních, poutích, se vždy sešlo celé
příbuzenstvo, třeba velmi rozsáhlé. Na jídlo se
zabilo nějaké prase nebo tele. Pekly se
posvícenské koláče s povidly, mákem neb
tvarohem. Děvčata pekla tzv. mětýnky, či
hnětýnky, zvláštní to druh jemnější bábovky,
a dávala je mládencům, kteří s nimi nejvíce
tancovali.
Pivo se vozilo z pivovaru v Protivíně. Později,
asi v roce 1895 zřídil Josef Straka v čp.5
hostinec. Tam pak byly pořádány zábavy
a čepovalo se pivo. V těch časech byl dostatek
mladé chasy na venkově a zábavy byly hlučné
a veselé až do rána, kdy muzika
vyprovázela vytrvalce po vsi domů. Nebylo taky
tenkrát příkrých společenských rozdílů. Společná
chudoba spojovala v práci, v jídle i zábavě
sedláka, podruha, kočího či služku (děvečku).
Šatstvo, obuv. Šaty se nosily již většinou
z látek kupovaných. Len se tu ještě pěstoval
na výrobu domácího plátna, z něhož se šilo
prádlo, prostěradla, cíchy na peřiny, pytle. Len se
tu spřádal na domácích stavech, nebo si dávali
jej zpracovat domácím tkalcům v okolí.
Boty na svátek míval každý tak jedny –
dvoje, šité vesnickými ševci. Ve všední den se
na nohou nosily tzv. ,,kleňáky“, vozily se sem
ze Šumavy. Byly z dřevěného špalíku vydlabané
dřeváky. Pak se nosily ještě tzv. mejšláky, ty si
lidé hodně dělali sami, byly též ze dřeva,
s nártem však z kůže. Byla na nošení
pohodlnější.
Stavby. Jak vesnice po stránce stavební
vznikala a rostla, není tak snadné již zjistit.
Pravděpodobné jako základ byl již zde zmíněný
panský dvůr. Dodnes jest to patrno z čísel 1,7,8.
Ovšem nyní tato hospodářství vyhlížejí jinak. Byla
postupem času upravována, přistavována pro
potřeby jednotlivých hospodářství. Na čísle pop.
7 jest letopočet 1555. Snad byla tato část dvora
v tomto roce přistavěna. Jak se stavělo dále,

není známo. Jisté však je, že se hodně postavilo
v 19. Století, neb přestavělo.
Jednotlivý hospodáři přistavovali svá
hospodářská stavení podle svých možností
postupně. Čilejší stavební ruch byl pak v létech
před první válkou světovou. Tak číslo pop.25
postaveno Františkem Hubáčkem asi v roce
1910 – 1911, číslo pop.26 v roce 1912.
Hrabova stodola u čp.4 v roce 1914. Čp.13
v Klůsu přestavěno v roce 1914. Stodola v čp.1
v roce 1916 a různé jiné stavby, jako stáje, kolny
apod. postaveny v těch letech.
Vzdělání. Jako hlavní zdroj vzdělání pro
zdejší lidi byla dvojtřídní obecná škola
v Záblatíčku. Návštěva školy byla pro děti někdy
nedostatečná, děti zemědělců dostávaly úlevy
v docházce do školy v době práce. Děti chudých
rodičů musely si záhy samy vydělávat chléb
službou u sedláka.
Jako četba se četly hlavně různé kalendáře,
které si lidé mezi sebou vyměňovali. Noviny
se začaly odebírati teprve později v létech
před první světovou válkou.
Zdravotnictví. Péče o zdraví nebyla ještě
na výši, řádily různé epidemické nemoci, hlavně
mezi dětmi, jako např. záškrt apod. Lékařů bylo
málo, takže se lidé léčili sami bylinami, jako
lipovým květem, hodně se používal černý bez,
jeho listí, květy i plody, a ještě různé byliny.
Mezi lidem následkem nízké vzdělanosti
se udržovalo mnoho pověr. Existovaly porůznu
ještě báby ,,zaříkávačky“. Jednu z těch pověr pro
zajímavost uvádím: Báby ,,zaříkávačky“ dělaly
např. ,,dobrou vodu proti uhranutí“. To bába
vhodila pět řezaných uhlíků do vody, na to
položila křížem ruce, při tom něco tajemného
mumlala, pak to slila sousedce do hrnečku, ta
si to dala pod zástěru a šla s tím domů. Umývala
si v tom obličej, nebo se ta voda i pila. Též
dobytku se dávala.
S p o u s t a j i n ý c h p o d o b n ý c h p ov ě r a
zaříkávaček byla proti různým jiným nemocem,
např. proti ječnému zrnu v oku, neštovicím apod.
Vzestupem pokroku a vzdělání mizely postupně
i škodlivé pověry.
Pokračování vzpomínek pana Josefa Trobla
v příštím čísle.
A co vy vážení čtenáři, jaké máte osobní
vzpomínky na své dětství a mládí, případně co si
pamatujete z vyprávění rodičů a prarodičů?
Napište nám o tom, jistě to bude zajímavé čtení.
Jiří Louženský.
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ROZPIS ZÁPASŮ TJ BLATA ČÍČENICE
JARO 2020
21.03.2020 15:00

Číčenice

BLATNÁ B

Číčenice

28.03.2020 15:00

Štěkeň A

Číčenice

Štěkeň

04.04.2020 16:30

Číčenice

Doubravice

Číčenice

11.04.2020 16:30

Malenice

Číčenice

Malenice

18.04.2020 17:00

Číčenice

Poříčí A

Číčenice

25.04.2020 17:00

BALVANI

Číčenice

Sídliště

02.05.2020 17:00

Číčenice

DRAHONICE

Číčenice

09.05.2020 17:00

Číčenice

LOM

Číčenice

23.05.2020 17:00

Číčenice

Katovice B

Číčenice

30.05.2020 17:00

Bavorov

Číčenice

Bavorov

06.06.2020 17:00

Číčenice

Junior B

Číčenice

14.06.2020 16:00

Chelčice

Číčenice

Chelčice

Jubilanti:
Leden:

Šimková Dagmar
Petržílková Marie
Komrsková Marie
Roman Jaroslav
Vobrová Jarmila
Veselý Karel

65 let
75
81
80
88
70

Únor:

Zíka Josef

70

Březen:

Koblencová Margita
Rédlová Marie

93
70

Narodil se: Tomáš Holeček

Rozloučili jsme:
Marie Hajná
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RYCHLÝ NEKYNUTÝ MAZANEC
100 g másla, 60 g cukru, sůl, pomerančová kůra, 60 g rozinek, 30 g mandlí, 2 vejce, 1/4 l mléka, 1 prášek do pečiva, 500 g
mouky
Postup:
Máslo s cukrem utřeme, zatřeme do něj vejce, strouhanou pomerančovou kůru, omyté a osušené rozinky, strouhané mandle,
špetku soli a přimícháme polovinu mouky a mléko. S druhou polovinou mouky promícháme prášek do pečiva a zapracujeme také
do těsta. Z vypracovaného těsta uděláme bochánek a zvolna pečeme v rozehřáté troubě. Upečený pocukrujeme.
HRNKOVÝ BERÁNEK JEDNODUCHÝ
3 hrnky hrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1/2 hrnku oleje, 2 vejce, 1 hrnek vlažné vody, 1 vanilkový cukr, 2 lžičky prášku
do pečiva, máslo k vymazání formy a hrubou mouku k vysypání formy.
Vejce smícháme s oběma cukry a olejem, postupně zapracujeme mouku s práškem do pečiva. Vymazanou a vysypanou formu
naplníme těstem do tří čtvrtin a upečeme ve vyhřáté troubě dozlatova. Částečně vychladlého beránka vyklopíme z formy,
necháme vychladnout a pocukrujeme. Můžeme ozdobit mašličkou kolem krku.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA II.
500 g uzeného masa, 1 chlebíčková veka, 125 g tuku nebo másla, 6 vajec, asi 150 ml mléka, sůl, mletý kmín, majoránka, půl
lžičky zázvoru, špetka nastrouhaného muškátového oříšku, 50 g petrželky a kerblíku
Maso opláchneme, zalijeme horkou vodou, uvedeme do varu, scedíme je, opláchneme a znovu zalijeme horkou vodou a vaříme
je do změknutí. Po změknutí vyjmeme a necháme vychladnout. Plátky veky nakrájíme na kostičky. Tuk nebo máslo rozehřejeme,
vytřeme jím pekáč a zbylým pokapeme pečivo. Vejce s mlékem rozšleháme, promícháme se solí a kořením a přelijeme kostičky
veky. Natě opláchneme, otřepeme vodu, nadrobno je nakrájíme i s masem a vmícháme k pečivu. Nádivku rozetřeme do pekáče
a pečeme 35 minut při 200°C. Nádivku podáváme teplou i studenou k hlavnímu jídlu nebo se salátem.
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