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ZDARMA

Končí rok 2000, a tak mi dovolte, vážení
spoluobčané, abych jménem svým, ale i
jménem celého obecního zastupitelstva obce
Vrábče, Vám všem poděkoval za veškerou
dosavadní práci, kterou jste pro obec vykonali

a popřát všem lidem dobré vůle krásné vánoční
svátky 2000 a do nového roku 2001, do nového
století a do nového tisíciletí zdraví, štěstí, klid a
mír.
František OHRAZDA
starosta obce

Vnímám vůni jehličí, vosku,
ovoce a celé té chvíle.
Nálada každoročně optimistická
s výkřiky dětské radosti
vlévá do nás čajovými šálky
pocit nekončícího blaha a pohody.
Jinak nejde chápat tento večer
a příležitost mít každého
alespoň trochu rád
a potěšit své blízké třeba jen
malým dárkem své lásky,
co z nás křičí do tmavé
prozářené noci.
K zemi se snáší ledově krásné
sněhové hvězdy.
I přes mínusové teploty
všechna srdce tají
a záchvěvy štěstí se rozléhají
mrazivým vzduchem...
Už jsou zase Vánoce!

přejí Všem svým čtenářům
bohaté zimní radovánky,
příjemnou sváteční atmosféru,
spoustu dárků, které potěší
Vaše srdce, sladké cukroví,
krásné vánoční chvíle s Vašimi
nejbližšími, hodně smíchu a
radosti při Silvestrovských
oslavách a rok 2001 plný
pohody, štěstí a lásky!
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Vážení spoluobčané, od 2. ledna 2001 bude
prodloužen spoj č.7 MHD z Č.Budějovic přes Boršov
nad Vltavou do osad Vrábče-ves, Kroclov, Jamné,
Záhorčice a zpět přes Boršov nad Vltavou do
Č.Budějovic.
Jedná se o spoj 1x denně v pracovní dny, kteý
bude zastavovat na stávajících zastávkách ČSAD a je
jím řešena časová proluka mezi autobusovým spojem
ČSAD v 7.00 hod. až 13.00 hod.
Časová jízdenka bude stát 12,-Kč a je možné ji
zakoupit v obchodě ve Vrábči-ves.
Jízdní řád (ve zkratce):
Poliklinika JIH
Vrábče - Koroseky rozcestí
Vrábče - ves
Kroclov
Poliklinika JIH

10.04 hod.
10.27 hod.
10.29 hod.
10.32 hod.
11.02 hod.

Oznamujeme Vám, že svoz
odpadu bude
v obci Vrábče vzhledem
k vánočním a novoročním
svátkům proveden ve středu
27. 12. 2000 a 3. 1. 2001.

/fo/

Vážení spoluobčané, obecní úřad byl požádán
o spolupráci při celostátní ministerstvem vnitra
povolené sbírce pro Českou charitu. Akce proběhne
začátkem roku 2001 jako Tříkrálová sbírka. Budou chodit
po ulicích a domácnostech skupinky Tří králů
s pověřeným občanem s kasičkou, kterou zapečetí
Obecní úřad a po skončení opět protokolárně rozpečetí a
vydá protokol. Vybrané prostředky budou použity např.
pro nevidomé děti, provoz Domova klidného stáří,
Domova pro matky a děti a ostatní potřeby charity. Tato
zpráva je předběžným upozorněním na tuto akci, jinak
v předvánoční době bude do každé domácnosti doručen
letáček. Budou vysílány i realce v rozhlase a televizi.
Právě vánoční doba je dobou, kdy lidé otevírají
svá srdce k projevům obětavosti a dobré vůle
k pomoci svým bližním, kteří naši pomoc
nejvíce potřebují.

1. Berte v úvahu, že velká láska a velké
skutky zahrnují velké riskování.
2. Pokud prohrajete, nezapomeňte zjistit
proč.
3. Držte se 3 zásad: respekt vůči sobě +
respekt vůči ostatním + zodpovědnost
za všechny vlastní činy.
4. Pamatujte, že nedosažení toho, co
chcete, je někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste je mohli
správně použít.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily
velké přátelství.
7. Jakmile si uvědomíte, ze jste udělali
chybu, učiňte okamžitě kroky k jejich
nápravě.
8. Každý den zůstaňte určitý čas o samotě.
9. Otevřete svou náruč změnám, ale
nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10.Pamatujte, že mlčení je někdy ta
nejlepší odpověď.
11.Žijte dobrý, čestný život. Až zestárnete
a budete se dívat zpět, potěší vás
takový život podruhé.
12.Milující atmosféra ve vaší domácnosti je
základem vašeho života.
13.Při neshodě s vašimi milovanými řešte
jen přítomnou situaci. Nevynášejte na
světlo minulost.
14.Sdílejte své poznatky. Je to způsob, jak
dosáhnout nesmrtelnost.
15.Budťe jemní k Zemi.
16.Jednou za rok se vydejte někam, kde jste
nikdy před tím nebyli.
17.Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten,
ve kterém vaše vzájemná láska je větší
nežli vaše vzájemné potřeby.
18.Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se
museli vzdát, abyste ho dosáhli.
19.Přistupujte k lásce a vaření s hravou,
bezstarostnou odevzdaností.
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Rozhovor s panem starostou
(tentokrát sylvestrofskí)

1. Ministr zdravotnictví zjistil, že některé skupiny občanů, např. narkomani, bezdomovci a
prostitutky žijí ve velmi nezdravém prostředí. Nařídil proto starostům jihočeských obcí,
aby se postarali o ozdravné pobyty těchto lidí. Jak jste připraven?
Máme vytypováno několik rodinných domků, kde je dostatek místa pro spaní i
zábavu. Do těchto příbytků budou Vámi zmínění občané nastěhováni a majitelky či
majitelé se již postarají o co nejpříjemnější zdravotní odpočinek těchto lidí. Patří k
nim také propuštění odsouzení.
2. Ministr zdravotnictví zjistil, že kouření škodí zdraví, proto aby zajistil národu pevné
zdraví, zakázal kouření na všech zastávkách. Mám ale problém. Nemíním se svého
hnusného zlozvyku vzdát, avšak bydlím na Zastávce. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli si
musím vždy odskočit do Vrábče-vsi, nebo by stačilo (za dodržení přísných protipožárních
opatření) zajít na cigárko do Třebiště?
Prostudujte si partyzánskou literaturu a když budete vědět jak na to, můžete
si dát cígo třeba doma ve sklepě.
3. Podle nového způsobu přerozdělování prostředků obcím budou zvýhodněny obce s větším počtem obyvatel. Někteří
starostové již přistoupili k podpoře vícečlenných rodin a zdarma jim přidělí jeden kilogram kabanosu měsíčně. O jaké
podpoře porodnosti uvažujete Vy?
Mám již vše dobře promyšlené a po Novém roce na to vlítnu osobně.
4. Výnosem Ministerstva životního prostředí bude v příštím roce vydán striktní zákaz volného pobíhání psů, slepic, koček a
drben. Jakým způsobem budete postihovat porušení tohoto zákazu?
Majitelům zmíněné havěti budou uloženy nejdříve peněžité pokuty, při opakovaném porušení budou utraceni.
5. Kdo?!
No comment!
6. Ministerstvo dopravy a spojů nebude v příštích letech poskytovat dotace na vlakovou a autobusovou dopravu a nařídilo
starostům obcí, aby dopravní obslužnost zajistili pomocí osvědčených dostavníků.
Ano, to je pravda. Sám jsem tuto možnost uvítal, neboť dostavníky jsou ekologické, spolehlivé a poměrně levné. Ceny
jízdného se budou pohybovat v závislosti na cenách ovsa na světových trzích. Zavedeme žákovské a dělnické
dostavníkové týdenky, takže občané mohou být spokojeni. Navíc bude k dostání více koniny.
7. Novinkou pro rok 2001 je také kontrola odpadů v popelnicích. Zvláštní komise bude namátkově prohlížet, co občané
vyhazují a při zjištěném plýtvání bude takovému občanu napařena milionářská daň. Zdá se Vám správné, aby tato komise
byla placena z peněz nás, daňových poplatníků?
To je omyl. Komise bude pracovat zcela zdarma a ve svém volném čase. Odměnou jí bude pouze těch pár maličkostí,
které při své náročné práci nalezne.
8. V příštím roce narostou ceny plynu. Co poradíte občanům, jejichž obydlí jsou vytápěna pouze plynem a tak nehorázné
zvýšení si nebudou moci dovolit?
Pobyt v přetopené místnoti je nezdravý. Sám pan ministr zdravotnictví doporučuje otužování jako bezpečnou cestu k
životu bez chorob. Navíc se v takové ledárně nedá nečinně sedět, či dokonce válet na gauči. To znamená, že se občané
budou neustále pohybovat, což je zdravé. Navíc si myslím, že u mladší populace se bude zmíněný pohyb ubírat
správným směrem a tedy nebudeme mít pro příště starosti s klesající porodností.
Děkuji Vám za vyčerpávající odpovědi.
Není zač, ale máte pravdu. Jsem již tak vyčerpaný, že odcházím doplnit pohonné hmoty do mé oblíbené čerpací
stanice.
poznámka: ROZHOVOR NEBYL AUTORIZOVÁN.

Jak vyzrát na zahrádku
v
v
radí Hrábena Motycková

Poté, co jsme v polovině
prosince sklidili jahody,
maliny a ředkvičky, vybodnem
se na zahrádku a zalehneme na
gauč. Naše zahrádka už nás má
stejně po krk a potřebuje si
od našeho celoročního rejpání
poněkud odfrknout!

Žena myje podlahu, muž sedí v křesle
a čte si noviny. Žena povídá: „Zvedni
nohy, ať můžu vytřít podlahu.“
„To už bez mé pom oci nedokážeš ani
umýt podlahu?“
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Hvězda. Vidíme ji všichni. Na tmavé
zatažené obloze je vidět jediná hvězda. I měsíc se
skryl za mraky, aby nechal oblohu prostoupit jasem
hvězdy, na které ulpěly zraky lidí ve svátečních
šatech.
Zdá se to tak neuvěřitelné a snad proto se lidé
v tuto kratičkou chvíli k sobě ještě více přimkli
ve svém svátečně naladěném opojení ze zázraku

Petra Závišová:
okamžiku. Zaklesli se do sebe a užasle zírají na
tm avou a přeci tak jasně ozářenou oblohu, na níž se
jako královna nebe skví jedna jediná, osamocená a
přeci tak rozjasněná hvězda.
Tuto neopakovatelnou chvíli jen zlehka narušuje
veřejné osvětlení. Celá země však ztichla a utkvěla
očima na tmavém nebi s hvězdou vánočního zázraku.
Silnice a cesty lemují zástupy lidí, kteří se odhodlali
ze svých vyhřátých a vánočně provoněných domovů
do
mrazivého
chladu,
aby
se
podívali na
neopakovatelné.
Jak tak ti lidé stojí a čekají na zázrak, na znamení,
na narození, když jim pmalu om rzají nosy a uši a oni
stojí v těsné své blízkosti, aby se alespoň trochu
zahřáli, v tuto chvíli se všichni cítí býti přítomni na
něčem, co nečeká na další příležitosti, co žije jen teď
a tady.
N ajednou se z nebe začínají snášet lehounké bílé
sněhové vločky a s cinkotem dopadají na zem .
Vločky zvoní a do všech přítomných se vlévá pocit
štěstí a té pravé vánoční pohody. Na obloze svítí
jasná hvězda a tu se pod protrhanými m raky začínají
objevovat i další hvězdy. Tu celá obloha září a i
m ěsíc ukazuje svou tvář do vánoční krajiny.
Lidé se usmívají a s přáním krásných svátků se
pomalu rozcházejí, každý do svého vyhřátého
pohodlí...

v
GREBENÍCKOVA

Můj taťka je hodnej soudruh,
a že já jsem taky,
přiveze nám Děda Mrazík
z Kremlu prima dárky.

ZEMANOVA

Hlavička padá mi
ze strany na stranu,
dám si dva Bechery,
myšlenku dostanu.

Když jsme ještě bydleli v paneláku, bývalo tam
zvykem slavit Silvestra společně se spřátelenými
sousedy. Do kočárkárny se nanesly židle, stoly a
pohoštění domácích kvalit. Byly to lahůdky náramné,
protože každá rodina se snažila vytáhnout, takže plné
stoly připomínaly spíš ministerský raut.
Měla jsem tehdy skvělou kamarádku, která byla hodně veselá a
společenská. Jenže v tom roce 1978, kdy se slavil onen Silvestr, měla
zrovna poměrně čerstvé miminko a vyvstalo dilema, kam s ním. Venku
bylo docela teplo, po sněhu ani památky, a tak k šílenému nápadu
nebylo daleko. Miminko bylo zvečera vykoupáno, nakrmeno, nabaleno
několika vrstvami a vystrčeno v kočárku před panelák s tím, že bude po
ruce a tedy s možností časté rodičovské kontroly.
Silvestrovská oslava probíhala se vší parádou. Zpěvy a tance, fórky
a legrační sousedské historky a půlnoční novoroční přípitek. Ten se
odehrál venku; stáli jsme v kruhu kolem kočárku, připíjeli miminku i
sobě navzájem a všechno bylo moc fajn. Dotud tedy vše v pořádu.
Ovšem po půlnoci pokračovala zábava v daleko bujarejším duchu a
hodiny rychle ubíhaly. Na miminko sladce spící venku v kočárku se
jaksi pozapomnělo. Teprv když se začalo rozednívat, vyšel si vratkým
krokem tatínek na čerstvý vzduch. Únavou přivřené oči však byly v tu
ránu jak ciferníky. Nebyl schopen slova a když se vrátil do kočárkárny
připomínající saigon, jenom ukazoval směrem ven. Nebylo nás mnoho,
kteří jsme se ještě mohli zvednout ze židle a jít se podívat, co se děje.
Obrázek to byl vskutku famózní a stál za vyloženou námahu. Bylo
nádherné bílé ráno. Krajina přikryta vysokou peřinou, nikde ani stopa.
Kočárek s miminkem už také splýval s přírodou, neboť byl zavát.
Mrzlo a k zemi se tiše snášely sněhové vločky v hustém bílém závoji.
Všechno dopadlo jako v americkém filmu, tedy šťastně. Ta malinká
v kočárku nechytila ani rýmu. To jejím rodičům bylo tenkrát na Nový
rok mnohem hůř!
/an/

KLAUSOVA

Říkala sousedka
manželce Lívii,
že národ má ze mě
už klaustrofobii.

BUZKOVÉ

Přehlížím parlament
od svého stolu,
proč jen mi připadá
jak stádo volů?

MERTLÍKOVA

NAŠEHO STAROSTY

Letos jsem si vlasy nemyl,
avšak kašlu na ně,
musím koumat kde a komu
zase zvednu daně.

Starostí mám víc než dost,
„Miláčku na dnešní Silvestrovskou
zvládám je však lehce,
oslavu si mám vzít kterou košili? Tu
vytočí mě jenom host,
bez knoflíku nebu tu se špinavým
co se zouvat nechce!
límečkem?“
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