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Přiblížily se vánoční svátky, které se začínají připomínat často již od půlky října výzdobou v obchodech a 
ukázkou zboží, které na trh připravili výrobci hraček. Většina Čechů vezme svátky na milost začátkem prosince, 
kdy také začíná advent. Letos připadá začátek adventu na 29. listopadu.

Připomeneme si tedy trochu českých tradic, které se váží k adventu a Vánocům.

Slovo advent znamená příchod (Adventus). Míněn je příchod vykupitele Ježíše Krista. Období adventu končí 
o půlnoci na Štědrý den.

První adventní neděle je v kalendáři vždy mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Je to tedy pohyblivé datum a to 
proto, aby čtvrtá adventní neděle vyšla na neděli před 25. prosincem.

První adventní neděle nese označení „železná“. Toto slovo je ovšem pouze komerční nálepkou. V tomto 
období nás čeká svátek sv. Barbory, Mikuláš anděl a čerti. Pro mnoho lidí je železná neděle (tedy první neděle 
adventní) čas, kdy se začíná péct první cukroví (aby se do Vánoc rozleželo), připravovat vánoční výzdoba a 
plánovat předvánoční úklid. České děti také píší své dopisy pro Ježíška, ve kterých dávají rodičům své tipy 
na dárky. Druhá adventní neděle je „bronzová“.V tomto období má svátek 13. prosince sv. Lucie. O sv. Lucii se 
říká, že žila ve 4. století, rozdala veškerý svůj majetek a rozhodla se žít dál jako křesťanka. Sv. Lucie zemřela 
mučednickou smrtí. Pranostika: Sv. Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Třetí adventní neděle „stříbrná“ a čtvrtá 
pak „zlatá“. Adventní období končí západem sluníčka na Štědrý den. Po tomto období by se měla zapálit 
poslední čtvrtá svíčka na věnci a měla by být bílé barvy a je zasvěcená Kristu. Adventní věnec symbolizuje 
vítězství, projev účty a radosti a světlo ze zapálených svíček symbolizuje příchod Ježíše Krista.

K dalším tradicím v Čechách se zvyk zdobení stromečku ujal v první polovině 19. století. Zpočátku si stromeček 
mohli dovolit pouze bohatší rodiny, ale postupně se stromeček rozšířil do všech stavení. Od poloviny 20. století 
byla hlavním vánočním stromem jedle, později ji nahradily pro svou snadnější dostupnost smrčky a borovice.

Našla jsem krásný článek o tradici stavění vánočních stromů na veřejných prostranstvích, o který se s vámi 
podělím.

Advent ve Vrábči 
První adventní neděle letos připadá na 29. 
listopad, takže si dovolujeme pozvat každého, 
kdo se chce zahřát punčem, svařákem, nebo 
čajem a popovídat si se sousedy, na sobotu 
28. listopadu 2015 u příležitosti slavnostního 
rozsvícení Vánočního stromu u obecního úřadu.

Pokračování na straně 4
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Společenská rubrika 

Škoríková Blanka
Ševčík Milan
Khout Ziwar
Kolářová Libuše
Fessl Jan
Kadlec František
Chromá Ludmila
Karlíčková Anna
Trsová Marie
Hálová Marie

50 let
55 let
55 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
85 let
87 let

Jubilantům gratulujeme!

V  měsíci listopadu a 
prosinci své významné 
životní jubileum oslavují:

Vážení spoluobčané 
senioři, dovolte mi, 
abych Vás pozval 
na tradiční společné  
“Posezení seniorů”, 
které se uskuteční 
dne 19. prosince 2015 
v nových prostorách 
Obecního domu 
ve Vrábči od 15.00 
hodin.

Slavče - náves
Vrábče - zastávka před hospodou
Korosek - náves
Záhorčice náves
Jamné - náves
Kroclov - náves

14:00
14:05
14:20
14:25
14:30
14:35

Vážení senioři, všichni jste co 
nejsrdečněji zváni, a to i přesto, že 
případně neobdržíte osobní pozvánku. 
V současné době totiž bohužel nejsou 
k dispozici úplné seznamy lidí, kteří již 
jsou v důchodu a kteří ne. Přesto bude 
samozřejmě snahou, aby pozvánku 
obdržel každý z Vás - včetně seniorů ze 
Záhorčic a Jamného. 

František Ohrazda, starosta obce

Čeká Vás příjemný kulturní program 
a k dobré náladě Vám bude vyhrávat  
dechová hudba z Marzu.
Doprava bude jako vždy zajištěna 
autobusem.

Trasa autobusu

Posezení seniorů

Mikuláš a premiér
Na prosinec pro Vás Mateřské centrum, obec Vrábče a spolek 
eNDe připravuje Mikulášskou besídku a divadelní hru Uklízela 
jsem u premiéra, která měla premiéru v létě.

Mikuláš
Besídku pro menší děti - cca do třetí třídy, jsme naplánovali na 
neděli 6. prosince, tedy na svátek svatého Mikuláše. Zahájení 
bude v 15 hodin, místo konání - Kulturní dům ve Vrábči. Děti si 
zahrají, zazpívají koledy, zakreslí si, zkrátka žádná nuda. A na závěr 
přijde Mikuláš a s ním nejspíš i čert a anděl, aby dětem promluvili 
do duše a také jim něco nadělili. Kdo si připraví nějakou básničku 
nebo písničku, dobře udělá! Jako každý rok, i letos poprosím 
rodiče, aby kvůli počtu balíčků přihlášky svých dětí zatelefonovali 
nebo napsali na č. 776 550 681 p. Neubauerová, a to nejpozději 
do 28. 11., pak bude příjem přihlášek uzavřen.

Uklízela jsem u premiéra.
Zveme naše příznivce na představení hry, kterou jsme nastudovali 
pro letošní rok. Jedná se o politickou komedii, která v závěru roku 
může přijít vhod. Hru uvedeme v Kulturní domě ve Vrábči mezi 
svátky, v neděli 27. prosince od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. 
Kdo jste představení neviděli, nebo máte zájem shlédnout ji ještě 
jednou v jiném prostředí, máte tedy možnost a my Vás moc rádi 
uvidíme. AN

Změna programu vyhrazena

Miss Kompost
Spolek Ekodomov pořádá soutěž Miss Kompost, klání o nejhezčí 
nebo nejzajímavější kompost. Soutěž Miss Kompost je pro 
zkušené kompostáře i pro ty, kteří s kompostováním teprve 
začínají. Přihlaste svůj kompost, ať je jakýkoli, Miss Kompost totiž 
není jen soutěží krásy. Výhru vám může přinést i zajímavý příběh 
nebo originální nápad. 

Soutěž slouží k neformální výměně zkušeností s kompostováním. 
Je studnicí rad a inspirace, již tvoříte vy sami. Účastí tak můžete 
pomoci i těm, kteří s kompostováním ještě nezačali a teprve o 
něm uvažují. Miss Kompost je tu také pro podporu myšlenky, že 
kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Vždyť navracení 
biomateriálu do půdy je blahodárné pro domácnosti a zahrádky 
i pro celou planetu. Věděli jste například, že kompostováním 
můžeme půdě nejen dodávat živiny, ale také účinně předcházet 
erozi, ničivému suchu i povodním? 

Vyhrát můžete letos opravdu užitečné ceny – zahradní techniku 
od firmy Bosch a poukázky na nákupy. Soutěž svojí záštitou 
podpořil ministr Životního prostředí Mgr. Richard Brabec a radní 
pro životní prostředí HMP RNDr. Jana Plamínková. Letošní rok 
2015 je vyhlášen OSN Mezinárodním rokem půd a soutěž MISS 
KOMPOST se tak zaměřuje i na zvýšení zájmu veřejnosti o stav 
půdy na zahradách ve městech ale i té zemědělské, která je z 
většiny pronajatá a vlastníci nemají často představu, jak nájemci 
o půdu pečují.
Přihlašovat svůj kompost můžete do 30. 11. 2015 na webu www.
kompostuj.cz, kde je přihlašovací formulář.
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HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 29.
Taneční zábava pro všechny generace

pátek 13. listopadu 2015 v čase 19:00 - 2:00 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

Co Vás čeká:
■  hudbu šedesátých - současný let zahraje skvělá
     kapela FONTANELA
■  bohatý doprovodný program, taneční vystoupení,  
     soutěž o ceny, tombola, průvodce večerem. 
     S podtitulem „7 hodin zábavy pro všechny generace“

Vstupné: 125 Kč
V předprodeji od 15. října 2015 ve Včelné (restaurace U 
Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). 
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na 
místě, nebo na telefonu 606 273 121.

Přijďte se pohodově bavit v horečkovém tempu s 
báječnou kapelou i programem!

Více informací na www.horecka.estranky.cz. 
(oblečení: neformální)

Poslední myslivecká leč

Myslivecké sdružení Vrábče 
vás srdečně zve na “Poslední 
mysliveckou leč”, která se koná 

v sobotu dne 14. 11. 2014 od 19.00 
hodin v pohostinství Na Rynku  
Vrábče–ves. 

Pro dobrou náladu bude vyhrávat 
hudba a nebude chybět ani  tombola.

V sobotu 5.9. se sešly děti všech věkových kategorií, aby pomohly 
vyčistit lesy od nepořádku, který zde zanechávají někteří lidé. 
Nejdříve začaly sbírat u hřbitova. Nestačily se divit, že někdo 
vyčistí hrob a přebytečné věci prostě švihne přes zeď, když je 
hned vedle přistavený velký kontejner. Dospěláci, nepřejte si 
slyšet, co si o takovém počínání děti myslí!

Cestu lesem zpestřovaly pohádkové bytosti, které kladly dětem 
všetečné otázky a mnohdy žasly nad znalostí malých dětí o přírodě, 
o zvířatech a o ekologii. Cesta byla dlouhá a ke konci již byla znát 
únava. Ale výsledek byl ohromující, tolik pytlů nasbíraného svinčíku 
nikdo nečekal! Věříme, že takovéto akce mají smysl a z těchto dětí 
nevyrostou jedinci, kteří bez skrupulí a bez mozku vyvezou do 
lesa vše, co už nepotřebují. Tyhle děti budou lepší. Dobře vědí, že 
v přírodě se neodhazuje nic, ani papírek. Děkuji všem za účast - a 
hasičům i enďákům za bezvadnou spolupráci. Myslivci, kterých se 
lesy týkají nejvíc, se do akce bohužel nezapojili. 

AN /  Foto: M.Štěpán

Vítání občánků
V letošním roce  se uskutečnilo vítání 
nově narozených občánků v naší 
obci. Dne 20.6.2015 a 17.10.2015 bylo 
v zasedací místnosti Kulturího centra 
ve Slavči přivítáno do života obce 8 
dětí –  Anna Adamcová, Alois Bedlivý, 
Jan Jakub Vačkář, Klára Malíková, Jan 
Potužák, Vítek Lavička, Filip Vlasatý a 
Liliana Junková.   

Pohádková cesta zaneřáděným lesem

Soutěž je studnicí rad a inspirace pro šíření myšlenky 
kompostování, které patří k modernímu životnímu stylu. 
Vždyť navracení biomateriálu do půdy je blahodárné pro 
domácnosti a zahrádky i pro celou planetu. Věděli jste 
například, že kompostováním můžeme půdě nejen 
dodávat živiny, ale také účinně předcházet erozi, 
ničivému suchu i povodním? Degradace půd je 
bohužel celosvětový trend. OSN proto vyhlásila rok 2015 
Mezinárodním rokem půd.

EXTRÉMNÍ SUCHA I DEŠTĚ
V půdě ubývá organická hmota, která je důležitá pro zadržování vody.  
Bez odparu vody z půdy dochází k přehřívání krajiny a k extrémním klimatickým jevům.

MŮŽEME TO ZMĚNIT
Směsný odpad obsahuje na 48 % biomateriálu, tedy zbytků z kuchyně nebo ze zahrady, které zbytečně končí na skládkách. Přitom jej lze 
kompostováním přeměnit na kvalitní kompost s vysokým obsahem humusu.  Půda s nasáklým humusem má dostatek vody, která se 

odpařuje. Díky tomu dochází k ochlazování povrchu půdy, stejně jako ve výparníku v lednici. Povrch země 
si tak udržuje příjemnou teplotu okolo 20–24 °C. 

ZAČNĚTE JEŠTĚ DNES
Pokud již kompostujete nebo jste s kompostováním právě začali, můžete se 

do 30. 11. 2015 přihlásit do soutěže MISS KOMPOST. Získáte šanci vyhrát skvělé 
ceny a zároveň se zapíšete do unikátní galerie kompostů. 
Každý z nás může pomoci zmírnit nepříznivé dopady klimatických změn. 
Začněme v domácnostech, ve firmách či ve školách třídit a sbírat biomateriál. 

Začněme jej kompostovat a navracet do půdy. Využití najde i na balkonech, 
terasách nebo střechách, které pomůže ozelenit a poskytne tak příjemně vlahý 

prostor pro život. Kromě zásluh na zlepšení životního prostředí má nyní každý šanci 
získat výhru v soutěži MISS KOMPOST.

IX. ročník celonárodní soutěže

PŘIHLASTE  SVŮJ KOMPOSTA VYHRAJTE SKVĚLOU 
ZAHRADNÍ TECHNIKUOD FIRMY BOSCHV CELKOVÉ HODNOTĚ 100 000 KčA POUKAZY NA CHYTRÝ 

NÁKUP V OBCHODĚwww.ekonakup.cz 

Mediální partner: Partneři:

w w w.misskompost.cz

Finanční podpora od dárců nám umožnuje na www.kompostuj.cz poskytovat informace o třídění biomateriálu, kompostování a provozovat 
kompostovací poradnu 100 % zdarma. Přispívat můžete na bankovní účet 2200296634/2010, na info@ekodomov.cz si vyžádejte potvrzení o daru. Děkujeme.
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Každoročně se na náměstích českých měst v adventním čase rozsvítí vánoční stromy, pod nimiž se konají 
charitativní sbírky pro potřebné děti. Lidé tak příspěvkem do kasičky či dárkem pro děti z dětských domovů 
pokračují v tradici, kterou v roce 1924 založil v Brně básník a spisovatel, autor Lišky Bystroušky Rudolf 
Těsnohlídek. Na myšlenku pomoci opuštěným dětem ho přivedla historie, kterou zažil pět let před tím, když 
22. prosince 1919 v lese u Bílovic nad Svitavou s přáteli zachránil odložené, téměř zmrzlé batole. Těsnohlídek 
si tehdy s malířem Františkem Koudelkou a Josefem Tesařem vyšli do lesa pro vánoční stromek.

Opuštěnou 17měsíční holčičku našli v místech poblíž dnešní Myslivny lišky Bystroušky mezi kořeny smrku. 
Matku Lidušky, jak děvčátko pojmenovali, četníci zakrátko vypátrali. Byla jí pětadvacetiletá služka Marie 
Kosourová z Netína, otcem byl ruský zajatec z první světové války.

Svobodná matka s dítětem nikde nemohla získat službu a bída ji nakonec dohnala k zoufalému činu. Za opuštění 
dítěte byla odsouzena k pěti letům těžkého žaláře. Příběh se smutným začátkem měl ale dobrý konec. Holčičku 
vychovala brněnská rodina Polákových a Liduška se později provdala za středoškolského profesora do Prahy. 
Zemřela v roce 1997 v 78 letech. Místo v lese, kde se podruhé narodila, připomíná skromný památník. 

Otřesná událost vedla spisovatele Těsnohlídka k hlubšímu zájmu o osudy opuštěných dětí a myšlence zbudovat 
pro ně domov. Inspiroval ho kodaňský zvyk stavět o Vánocích na náměstí strom, u kterého se vybíralo pro 
potřebné. Nápad uskutečnit také v Brně podobnou charitativní sbírku nakonec prosadil v roce 1924. Šestého 
prosince 1924 byl tak v bílovických lesích pokácen první československý vánoční strom a převezen do Brna. 
Na náměstí Svobody byl pak slavnostně rozsvícen 13. prosince za účasti významných brněnských osobností. 
Potřebné fi nance na domov pro opuštěné děti se scházely pomalu. Až po čtyřech letech sbírek byl 8. prosince 
1928 položen základní kámen brněnského domova Dagmar. Dětem se jeho brány otevřely o rok později.

Iniciátor akce Rudolf Těsnohlídek se však naplnění svého snu nedožil. Tragicky zemřel 12. ledna 1928 v 
nedožitých 46 letech. Zastřelil se v milovaném kraji, vzdušnou čarou jen kousek od místa, kde sám jeden 
lidský život zachránil. Poselství jeho vánočního stromu republiky, jak jej sám nazval, zůstalo ale živé až do 
dnešních dnů. 

Tradici masarykovské republiky přetrhla německá okupace v roce 1939. Obnovila se znovu po válce a peníze 
vybrané pod stromy pomáhaly válečným sirotkům. Za komunistického režimu se sice někdy stromy stavěly, 
ale s jinou „ideovou náplní“. Stromy republiky s kasičkami vrátil na pár let uvolněný rok 1968. Vybíralo se na 
dětské vesničky SOS, které se tehdy začaly stavět.

Od 80. let ozdobené stromy na náměstích umocňovaly atmosféru Vánoc už pravidelně a po listopadu 1989 se 
naplno obnovilo i charitativní poslání. V poslední době ale jako by se města předháněla, kdo bude mít strom 
nejkrásnější a nejvyšší. O tom, že nejvyšší nemusí být nejlepší, se v roce 2003 přesvědčila tragicky Praha, 
když se více než pětadvacetimetrový smrk Karel na Staroměstském náměstí za vichřice zřítil a zranil pět lidí.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400003-advent/

Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, pohodu a klid.

Senioři komunikují díky počítačovému kurzu
Ve dnech 12. - 16. 10. se ve Vrábči uskutečnil bezplatný počítačový kurz 
pro seniory. 

Během týdne se senioři pod vedením zkušeného lektora Zbyňka Smrže 
naučili základy práce na počítači, používat e-mail, internet a další moderní 
komunikační prostředky. Všech 9 účastníků si kurz velmi pochvalovalo a 
kurz vřele doporučují i budoucím účastníkům podobných kurzů. 

Kurz pořádala nezisková společnost Attavena o.p.s. z Českých Budějovic 
ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Klausových a Českou 
Spořitelnou.

Ludmila Hálová


