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Vážení spoluobčané,
Ano, je tu opět ten krásný vánoční čas. Čas, kdy lidé více neţ jindy
otevírají své srdce a jsou si opět alespoň na krátký čas o něco bliţší.
Mnozí z nás se uţ těší na krásné chvíle strávené v kruhu nejbliţších,
jiní zase vzpomínají na léta minulá a porovnávají, jak se oslavovaly
svátky kdysi a dnes. Kdyţ se tak zamyslím, tak v dnešní urychlené
době, i ty Vánoce jakoby trvaly jenom okamţik. Hodně příprav a
nákupů, aby bylo vše dokonalé a ani se nestačíme otočit a rázem je
všechno pryč.
Právě proto mi dovolte, milí spoluobčané, popřát Vám, aby tyto
vánoční svátky byly u Vás naplněné radostí, štěstím, štědrostí a
láskou v kruhu Vašich nejbliţších. Taktéţ si připomeňme, ţe tyto
svátky jsou svátky lásky, pokoje, sounáleţitosti, ale i svátky narození Jeţíše Krista. Proto buďme alespoň na malý okamţik k sobě
laskavější a vlídnější a všichni budeme mít pocit, jakoby tyto Vánoce trvaly o něco déle.
Taktéţ mi dovolte, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem
celého zastupitelstva popřál hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok 2010 Vám přeje Váš
starosta
František Ohrazda
Po dohodě s Farním úřadem Boršov oznamujeme, ţe na Štědrý
den, 24.12.2009 v 16 hodin se bude konat Vánoční mše Svatá v
kostele ve Vrábči
Kolem svátků Tří králů se i v roce 2010 od 1. do 14. ledna uskuteční jiţ tradiční Tříkrálová sbírka pro katolickou charitu. Navštíví
Vás známá skupina Tří králů, zazpívá milou vinšovačku štěstí a
zdraví do nového roku a do zapečetěné kasičky vybere Váš příspěvek. Je to nejjednodušší způsob přispívání na charitativní sluţby těm nejpotřebnějším. Tento rok budou prostředky pouţity pro nízkoprahové
centrum pro děti a mládeţ, domy
klidného stáří a také pro projekt
„adopce na dálku“.
Přijměte je s pochopením

Na rozloučenou s paní Jarmilou Fenincovou
Letos 3. listopadu, v čase Dušičkového vzpomínání na
naše zemřelé jsme se sešli u smutné příleţitosti posledního rozloučení s paní Jaruškou Fenincovou. Při její vystavené rakvi na katafalku a následně pozvolna klesající, se
mi v duchu promítl film jejího ţivota a souběţně i našich
dlouholetých styků. Od 60. let minulého století se stala
neopominutelnou součástí veřejného ţivota obce Vrábče
a účetní ekonomického úseku MNV Vrábče, pouze s 8
— letou přestávkou, kdy přešla do obce Homole. Kdyţ
se v 90. letech obnovil Obecní úřad ve Vrábči, znovu se
k nám vrátila a nadále vedla účetnictví obce za sloţité
situace velkých investičních akcí aţ do roku 2008, kdy ve
svých 71 letech odešla na odpočinek, kterého si bohuţel
dlouho neuţila, jelikoţ prohrála svůj boj se zákeřnou
chorobou.
Je moţno říci, ţe zasvětila svůj ţivot samosprávě. Vzpomínáme jejího dlouhého působení na Obecním úřadě
Vrábče, na její ochotu vyřizovat záleţitosti našich občanů,
k čemuţ dovedla přidat milý úsměv. V osobním ţivotě
uzavřela sňatek s panem Ivanem Fenincem a zaloţila
rodinu. Vychovali jednoho syna a dočkala se i vnoučat,
které zvlášť milovala. Postavili si pěkný rodinný domek
na Zastávce u hřiště a lesa s velkou zahradou, o který se
pečlivě starali a po ovdovění se starala sama paní Jarmila.
Kromě veřejného působení se ráda zúčastňovala různých
zábavných akcí, stávala se ozdobou plesů jak celkovým
dojmem osobnosti, tak hlavně předváděním módy.
S dojetím jsme se s ní rozloučili s upřímným poděkováním za vše dobré, za všechnu její práci pro obec a její
občany. Její domek na Zastávce u lesa zůstane opuštěný,
ale my všichni rádi věnujeme tichou vzpomínku a poděkování za téměř padesátiletou práci na Obecním úřadě,
lidský a přátelský přístup při vyřizování záleţitostí občanů, s přáním věčného klidu a míru.
František Hála
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Oznámení OÚ Vrábče
Výzva
Zastupitelstvo obce Vrábče na svém zasedání
dne 2.12.2009 rozhodlo o pořízení změny č.3
Územního plánu sídelního útvaru obce Vrábče. Z tohoto důvodu vyzíváme všechny zájemce o případné
změny územního plánu k podání návrhů. Kaţdá změna ÚP
bude hrazena ze strany ţadatele. Návrhy na změny územního
plánu je moţné podat písemně (písemný návrh + snímek mapy
se zákresem) na adresu Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370
01 Č. Budějovice, v termínu do 6.1.2010. Na později podané
ţádosti nebude brán zřetel. Bliţší informace lze získat na
Obecním úřadě Vrábče, případně na tel. 387250512 nebo
602175701

Statistika za rok 2009
Narození:
Úmrtí:
Přihlášení:
Odhlášení:

6
4
32
3

Celkem občanů: 590

Poplatky

Váţení spoluobčané, placení poplatků je pro kaţdého z
nás nepříjemnou záleţitostí, ale bohuţel… Jako kaţdý
rok tak i v roce 2010 nás tato povinnost nemine, ale
malou náplastí je to, ţe poplatek za psa zůstává ve stejné
výši jako v roce 2009—50,-Kč / rok za jednoho psa,
150,-Kč/rok za kaţdého dalšího. Poplatek za odpad zůstává také ve stejné výši jako v roce 2009, týdenní svoz 1
750,-Kč + 10 pytlů na PET, čtrnáctidenní 1 300,- Kč +
10 pytlů na PET, jednorázový 80,- Kč.
Téţ vodné zůstává ve stejné výši jako v roce 2009—
20,16 Kč/m3 včetně DPH. Bohuţel se zvyšuje poplatek
za stočné na 12,79 Kč/m3 včetně DPH a to z toho důvodu, ţe zákon č. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníkům zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. To znamená, ţe je
nutné vytvářet fond na financování obnovy kanalizací a
výstavbu ČOV. Obě tyto poloţky bude od občanů vybírat VaK Jiţní Čechy a.s. Pro srovnání uvádíme ceny vodného / stočného v okolních obcích:
Vrábče 32,95 Kč/m3 vč. DPH cena pro rok 2010
Homole 54,50 Kč/m3 vč. DPH

cena v roce 2009

Lipí

44,69 Kč/m3 vč. DPH

cena v roce 2009

Boršov

61,53 Kč/m3 vč. DPH

cena v roce 2009

Kamenný Újezd 52,91 Kč/m3 vč. DPH cena v roce 2009

Čištění komínů
Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o vyčištění
komínů, ţe mají moţnost při placení místních poplatků si tuto
sluţbu objednat. Zároveň je moţnost objednání slepic a jiného
zvířectva z nabídky JEDNOTY

Vybírání poplatků

Obecní úřad Vrábče oznamuje, ţe dne 20.1.2010 (středa) bude provedeno vybírání místních poplatků v částech obce:
Koroseky — č.p 5 p. Kouba 9:00— 9:30
Kroclov — dílna ABOSS
9:45—10:15
Slavče — bývalý obchod
10:30—11:15
Vrábče Ves - kancelář OÚ
14:30—16:00
Ve Vrábči Zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek 21.
ledna 2010 od 16:00—18:00 v Hospodě na Zastávce

Reklama...
VAJO—účetnictví, daně a mzdy








Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování DPH
Zpracování silniční daně
Příprava daňového přiznání FO a PO
Vedení personální agendy
Mzdové účetnictví pro malé i velké organizace
Komunikace s FÚ, ČSSZ a ZP

Alexandr Vajo, Dvůr Koroseky 134, Nové Homole,
370 01, České Budějovice
tel.: 723 866 796, email: vajo@vajo.cz, www.vajo.cz

Křemţe

38,47 Kč/m3 vč. DPH

cena v roce 2009

V MĚSÍCI LEDNU A ÚNO RU 2010 VÝROČÍ
SLAVÍ:
Kotrbatý Jiří

50 let

Bína Jiří

55 let

Schuckerová Jaroslava

55 let

Janás František

55 let

Horáková Ilona

55 let

Russfell Pavel

55 let

Zemanová Alena

55 let

Štifterová Anna

65 let

Pokorná Marie

65 let

Ondrášková Marie

81 let

Troup Božetěch

82 let

Mašková Anežka

85 let

Anderlová Růžena

85 let

Končel Otakar

91 let

Přejeme vše nejlepší

Plesová sezóna aneb sejdeme se
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ve Vrábči a Holubově
Myslivecký ples MS Vrábče ve Vrábči 9. ledna 2010 v sobotu
Myslivecký ples MS Jamné ve Vrábči 23. ledna 2010 v sobotu
Sportovní ples ve Vrábči 12. února 2010 v pátek
Hasičský ples ve Vrábči 27. února 2010 v sobotu
Divadelní bál v Holubově 23. ledna v sobotu

14. mariášový turnaj
6. února 2010 v sobotu od 13:00 v restauraci na Rynku se bude konat tradiční mariášový turnaj. Prezentace je od 12:00 do 12:45.
Kontakt: F. Ohrazda, tel.: 387 250 512,
602 175 701

Jak to vlastně bylo s Třemi králi..?
Až do 4. století se slavily Vánoce 6. ledna. Později byla vánoční slavnost přeložena na 25. prosince. Křesťané zachovali 6. leden jako slavnost Zjevení Páně—dříve Svatých tří
mudrců z východu. A proč byli mudrci považováni za krále?
Lidé si mysleli, že to museli být králové, když přinesli tak
vzácné dary: ZLATO, KADIDLO A MYRHU. Později dostali také jména. Kašpar, strážce pokladu, Melichar—můj
král je světlo, Baltazar—ochraňuj můj život. Na domovní
dveře se spolu s letopočtem píší tři písmena: K + M + B.
Jsou to jednak počáteční písmena jejich jmen, ale také přání:
Kristus žehnej tomuto domu. Ve středověku se na prostranství před kostelem hrály hry o Svatých třech králích, které se
pak rozšířily na průvody. PO 2. světové válce bylo obnoveno zpívání Tří králů ve farnostech. Nejdůležitější byla myšlenka požehnání pro domy a nošení symbolu hvězdy a kadidla. V mnoha evropských zemích přinášejí děti vánoční
poselství do mnoha domů a sbírají přitom příspěvky na chudé děti v jiných zemích. Už v prosinci začínají přípravy.
Zpívají se písně, děti se učí nazpaměť básničky, které budou
králové přednášet a zkoušejí si kostýmy. Ale nejen to! Králové se dovídají, jak se na pravé krále sluší, kterým lidem
jejich sbírka po může.
Královské dary:

zlato—dříve bylo znamením bohatství a moci

Myrha—vzácná pryskyřice, která se používala k balzamování mrtvých (většinou králů)

Kadidlo—v chrámech se obětovalo jen bohům

Tříkrálová sbírka ještě jednou v číslech
Při Tříkrálové sbírce v roce 2009 se vybralo celkem 73 803,Kč, z toho v Boršově 33 553,- Kč, na Včelné 6 720,-Kč, v Nových Homolích 16 339,-Kč a ve Vrábči 17 191,-Kč. Z celkové
částky se na účet Farní charity vrátilo 47 972,-Kč, zbývající
část využila Charita ČR pro projekty. Za všechny dary děkujeme.
Využití finančních prostředků v roce 2009

adopce na dálku (Bělorusko) 6 000,-Kč

Ozdravný pobyt dětí z oblasti Černobylu v jižních Čechách 10 000,-Kč

Staré Město pod Landštejnem (mládež ohrožená sociálně— pedagogickými jevy) 5 000,-Kč

Domov důchodců v Milevsku 5 000,-Kč

Domov důchodců v Písku 10 000,-Kč

Humanitární pomoc do Zimbabwe 15 000,-Kč

Povodně v Jihočeském kraji v roce 2009—pomoc postiženým 10 000,-Kč
FCH Boršov se v roce 2008 zapojila do projektu „Adopce na
dálku“ tím, že finančně podporuje Janu Rylko ze sociálně slabé
rodiny z Běloruska, postižené výbuchem Černobylu. Tato
adopce je podporována z Tříkrálové sbírky. Jana přijela letos
do jižních Čech na ozdravný pobyt společně s dalšími dětmi z
Běloruska a několik dní prožila v rodinách z boršovské farnosHalloween dorazil také do Vrábče
Letos si ho uspořádaly samy děti, Eliška Šramhauserová, Iva
Nosková, Milan Nosek a Štěpánka Anderlová
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Z naší kroniky...Advent

Běh času opět dospěl k Adventu a době
vánoční. Stále neodbytněji se nám vtírá do
podvědomí verš básně z Erbenovy Kytice:
Toč se a vrč, můj kolovrátku
Adventu je již na krátku a přede dveřmi Štědrý
den.
Na světě je všecko jako na obrátku
A život lidský jako sen
Umíme si dnes představit něhu Vánoc, kterou nám básník vypravuje?. Já si vţdy vybavuji časy mého dětství. Zlaté jihočeské hvězdy
jiskřící na vysokém nebi, pěšinku mezi poli a
loukami a houfek blikajících světýlek lidí
spěchajících po štědrovečerní večeři do
boršovského kostela na půlnoční. Noc velebná a tichá. Jen v dálce zaštěká pes a pod
botami vrţe zmrzlý sníh. Spěchali jsme plni
očekávání, ačkoli nás rok co rok čekal
skromný betlém s několika postavičkami,
oltář přizdobený smrčky. Vţdy nás zaplavila
radost ze zprávy o narození Jeţíška. Ten
boršovský leţel ve zmrzlém kostele v chatrných jesličkách a já si moc přál, aby volek,
který nad ním stál, dobře dýchal a děťátko
zahříval, jak o tom promlouval pan farář v
kázání. Kdyţ pak dozněla poslední sloka
nejkrásnější české koledy „Narodil se Kristus pán“, i my jsme pocítili chlad vkrádající
se pod zimník a spěchali k domovu. Tam nás
čekala teplá kachlová kamna s krůvkem a
pecí, na kamnech hrnec s čajem, na stole
vánočka—a šup za pec. Babička rozhrnula
uhlíky v plotně a mezi pláty tančily odlesky
od nich a vytvářely na stropě tajemné hry
světla a stínu a v duši pak pocit tajemného
blaha. My děti jsme nechápaly všechny souvislosti, aţ postupem času si člověk uvědomuje, jakou sílu čerpali naši předkové z příchodu Spasitele. Válečná, poválečná i 50. léta
totiţ na vesnici nic dobrého nevěstila.Jen
stěţí si dnes připustíme, ţe i obyčejné rukavice mohly být vhodným dárkem a pár pomerančů hýčkaným štěstím.
Trvale si připomínáme vánoční domov vyhřátý teplem zmíněných kamen s pecí, ale i
teplem vzájemné rodinné lásky a porozumění. Byt vyzdobený chvojím a jmelím svátečně
voní vanilkou a skořicí. Je to čas s vůní vanilky. Bez vanilkových rohlíčků se ve většině
domácností vánoční svátky neobejdou. Vanilková vůně je vlastně pozdrav našim Vánocům z dalekých tropických krajin, právě tak
jako skořice, kde rostou a daří se jim. Přitom průzkumy tvrdí, ţe vůně vanilky je velmi
smyslná, vyjadřuje ţenskost a sexualitu. Je
dokázáno, ţe působí jako mírné přírodní
antidepresivum.
Z nostalgií se však ţít nedá. Moţná si někdo
z nás posteskne nad tíhou dnešní doby. Ale
ruku na srdce: kdy tak lidé nečinili! Přitom
těm dnešním ušlo něco velmi podstatného.

Letos je tomu 20 let, kdy jsme dostali dar
darů—svobodu. Vánoce jsou časem vzpomínání a tak na chvilku moţná vypneme
televizi, počítač, rádio, mobil, přehrávač a
jiné vymoţenosti. Zahledíme se do plamenu svíčky a poloţíme si otázku: uvědomujeme si vůbec volnost, umíme s ní nakládat?
Neprohospodařili jsme těch 20 let svobody? Ţe nemáte takový pocit? To je dobře.
Patříte tedy k lidem, kteří se umějí radovat
ze ţivota. Ţivota neměřeného výší bankovního konta a mocí, ale naopak radostí a
štěstím. Albert Einstein prý na otázku, kdy
bude konec světa odpověděl: aţ lidé přestanou zpívat. Pamatujme, ţe 20 let v ţivotě člověka i v existenci nějakého státu není
tak krátká doba. Například naše Československá republika vznikla v roce 1918
(všimněte si osudové osmičky) a za dvacet
let v roce 1938 podkopala její existenci
Mnichovská dohoda mezi velmocemi a za
půl roku přestala republika existovat.
Jistě si vzpomenete na krásný čas euforie,
která dokázala rozkvést i v těch večerech
listopadové revoluce. Šťastné, smějící se
tváře, vztyčené ruce, prsty do V, zvonící
klíče, řečníci na provizorních tribunách
slibující novou společnost plnou vstřícnosti, lásky a pochopení s heslem „Pravda a
láska zvítězí“...k tomu nadšené aplaudování.
Ohromeni nabytou svobodou, s novými
cestovními pasy, zaplavovali jsme příhraniční oblasti Rakouska a Německa za rozbořenou ţeleznou oponou, přehrabovali
se v přebytku věcí, které jsme předtím
mohli u nás koupit jenom v Tuzexu nebo
pod pultem. Sedli jsme na lep kupónové
privatizaci, garantující kaţdému bohaté
dividendy z lacino nakoupených akcií. Ty
se potom rozplynuly v rukách spekulantů a
tunelářů. Někomu se pak nevrátily ani ty
dva tisíce. Podobně se stala směšnými i
další zaklínadla. Jenom to pozvání do Evropy si udrţovalo růţovou podobu naděje.
Vţdyť naši přátelé na západě jsou přeci
morálně vyspělí lidé. Asociační dohody
vyjednaly přece takové osobnosti jako pan
profesor Klaus a ministr hospodářství
Dlouhý a těm nebylo moţné odporovat.
Ale máme na paměti, jak nešťastně nás
zasáhlo rozhodnutí Anglie a Francie v roce
1938 Mnichovskou dohodou nás věnovat
Hitlerovi a o šest let později Jaltskou dohodou zase pro změnu věnovat Josefu
Visarionoviči. V Evropské unii jsme jiţ
několik let a právě v současné době se
dostává do krize náš podpis pod Lisabonskou smlouvu, která je vlastně ústavou
Evropské unie. A je to opět pan profesor
Klaus, který se zatím stal prezidentem,
který odmítá svůj podpis pod smlouvu.
Jsme posledním státem EU, který smlouvu
neratifikoval a uţ probleskují: Postavte se

do řady, kam patříte (mezi státy druhé kategorie), nebo!!!
Zamysleme se nad nepopiratelnou snahou
vyřadit ze hry české zemědělce. Nějakých
400 000 lidí nemá politickou váhu, řekne
cynický politik. To není jako před válkou,
kdy v zemědělství pracovala čtvrtina národa
a politické strany zaměřené na zemědělské
vrstvy obyvatel byly trvale hlavní politickou
silou ve státě. Pamatuji si transparent vyvěšený na zemědělské škole v Budějovicích,
kam jsem chodil: Zemědělství základ státu.
Jenomţe likvidace zemědělství by znamenala
i pád českých zpracovatelů i českého obchodu. A všechna tato odvětví mají své dodavatele (výroba strojů, doprava, zařízení, hnojiva). Těm pak hrozí úpadek. Nepěkné pomyšlení. V letošním roce se české zemědělství dostalo do zvlášť těţké situace. Ceny
obilovin se dostaly na úroveň, která se přibliţuje cenám před rokem 1989. Výkupní
ceny masa poklesly a způsobily, ţe se zrušila
spousta chovů prasat—a ceny mléka jsou
tak ztrátové, ţe hrozí vyporáţení dalších
5500 kusů krav. Jiţ se ztratilo 48 000 ha
zemědělské půdy, jednak výstavbou na nejlepší půdě, jednak novým zakládáním vinic,
ale hlavně zalesňováním. Kaţdým rokem
takto ubývá kolem 3000 ha půdy. Tím se ale
dál bude rozšiřovat armáda nezaměstnaných, která jiţ v důsledku krize dosáhla 8%.
Zemědělci občas organizují protestní demonstrace, ale výsledek bude asi stejný, jaký
známe z historie, kdy sedláci povstávali k
boji proti neúnosným ţivotním podmínkám v
době roboty.
Vzpomeňme, jak dopadli Chodové pod vedením Koziny, nebo sedláci z jihočeských
Blat pod vedením Kubaty, který byl sťat na
Blatech. Dnes tam má pomník v háječku u
ţeleznice. Dodnes se udrţuje přísloví, které
vyjadřuje nějaký debakl: Dopadli jak sedláci
u Chlumce. Zvláštní pojednání by zaslouţila
situace, která vznikla po rozpadu druţstva,
jehoţ jsme součástí. Budoucnost je více neţ
nejistá. O tom někdy příště.
Dnešní úvahu jsem napsal ve dvou částech s
rozdílným ţánrem. V první části jsem se
dotkl jímavého vánočního času se vzpomínkou, jak ho proţívali naši prarodiče a my
děti. V druhé části pak současné situace,
kterou nám přineslo 20 let od Sametové
revoluce. Je na kaţdém z nás, aby posoudil,
zda máme v Bruselu opravdové přátele,
nebo pseudopřátelské pokrytce. Vidím—li
osamocené zemědělce, vkrádá se vysvětlení:
kaţdý národ je strůjcem svého štěstí.
Příště zase něco z kronik

František Hála
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