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Svátek sv. Martina

Přečtete si uvnitř 

Poslední představení
Začátek podzimu byl ve znamení..
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K podzimním tradicím patří připomenutí  svátku  svatého Martina, který patří mezi nejpopulárnější světce 
v různých částech katolického světa. Jedna z příjemných tradicí je i košt mladého vína. Zvyk otevírání mladých 
vín pochází z doby císaře Josefa II., kdy se na svátek svatého Martina mohlo začít nalévat nové víno z podzimní 
sklizně. Dnes se jako čas otevíraní lahví s mladým vínem určuje 11 . listopad a čas 11 hodin a 11 minut.

Vinaři mohli od tohoto data začít prodávat na svých vinařstvích svá vína a zároveň se od tohoto data víno 
z loňské sklizně začalo označovat jako „staré“ a letošní víno jako „nové. Mladé víno získalo svůj název podle 
pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. Martina. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím 
u větších sedláků služba a některá vína bývala už tou dobou ve sklepě „vyčištěna“, a proto bylo zvykem 
ochutnávat novou úrodu. Toto období připadalo na dobu, kdy byla sklizeň již v bezpečí pod střechou a blížil 
se klidný  advent spojený s předvánočním půstem. Svatomartinské tak bylo vždy spjato s časem bohatého 
hodování a bujarého veselí. Odtud pochází dnes již tradiční spojení – svatomartinská husa a  Svatomartinské 
víno.

K popíjení a prodeji Svatomartinského vína se váže několik pravidel. Víno se nalévá vždy z lahve a nikdy ze 
sudu. Na etiketě musí být vždy logo Svatomartinského vína, tj. značka se sv. Martinem na bílém koni. Každá 
láhev musí být opatřena předepsanou záklopkou (která je pro všechny vinaře stejná) s nápisem Svatomartinské 
a datem ročníku na hrdle láhve. Na nápad vyrobit speciální mladé víno k martinskému datu přišel valtický vinař 
Jiří Kopeček po roce 2000. Nechal si registrovat ochrannou známku s názvem „ Svatomartinské“. Myšlenka 
se zalíbila celé vinařské obci, proto po určitých peripetiích odkoupil v roce 2005 značku  „Svatomartinské“ 
Vinařský fond. Ten stanovil pravidla pro výrobu svatomartinského, která jsou platná pro všechna vinařství, jež 
mají zájem uvést toto víno na trh.

Aby mohlo nést víno značku Svatomartinské, musí být vyrobeno z hroznů odrůd Muller Thurgau, Veltlínské 
červené rané, Muškát moravský (bílá vína) nebo Modrý Portugal a Svatovavřinecké (růžová a červená vína) 

Advent ve Vrábči 
První adventní neděle letos připadá na 27. 
listopad, takže si dovolujeme pozvat každého, 
kdo se chce zahřát punčem, svařákem, nebo 
čajem a popovídat si se sousedy, na sobotu 26. 
listopadu 2016 od 17h u příležitosti slavnostního 
rozsvícení Vánočního stromu u obecního úřadu.

Pokračování na straně 4
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Společenská rubrika 

Ardolf Karel
Ardolf Zdeněk
Jurčík Šimon
Grujbárová Miloslava
Krejčová Irena
Pokorný František
Valenta Jan
Trsová Marie
Hálová Marie

55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
86 let
88 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 17. prosince 2016 
v nových prostorách 
Obecního domu 
ve Vrábči od 15.00 
hodin.

Slavče - náves
Vrábče - zastávka před hospodou
Kroclov - autobusová zástávka
Jamné - náves
Záhorčice náves
Koroseky - náves
Vrábče - ves - Obecní dům

14:00
14:10
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45

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

Poslední představení

Mikulášská nadílka

Batolecí klubík

Vážení příznivce divadla, dovoluji si Vás jménem spolku eNDe 
Vrábče pozvat na poslední představení v tomto roce. Komedii 
Kaňour Vám zahrajeme v pátek dne 30.12.2016   od 19. hodiny 
v Kulturním domě ve Vrábči. Vstupné dobrovolné. Budeme rádi, 
když s námi posedíte i po představení. Všichni jste srdečně zváni.

Opět připravujeme besídku pro menší děti - cca do třetí třídy, 
kterou jsme letos naplánovali na sobotu 3. prosince. Zahájení 
bude v 15 hodin, místo konání - Kulturní dům ve Vrábči. Děti si 
zahrají hry, zazpívají koledy a připravený bude i krátký kulturní 
program. Na závěr přijde Mikuláš a s ním nejspíš i čert a anděl, 
aby dětem po roce promluvili do duše a také jim něco nadělili. Kdo 
si připraví 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 24. 11., pak bude příjem přihlášek uzavřen.

Batolecí klubík pro děti do 3 let a jejich rodiče probíhá každou 
středu od 9:00 hodin do 11:30 hodin, aktuálně s Markétou. Přijďte 
si pohrát, zacvičit a vytvořit něco pěkného, těšíme se na vás.

Jedná se o pracovní poměr na 15 hodin týdně t.j. 3 hodiny denně od 11.00 
do 14.00 hodin. Mohl by to být přivýdělek při mateřské dovolené nebo 

přilepšení k důchodu. 

Nástup možný ihned!
Kontakt: ředitelka MŠ - Monika Štiková tel. 734 714 999.

Ukázka vánočního 
aranžování a moderních 
adventních věnců
Mateřské a rodinné centrum Vrábče zve všechny zájemce na 
ukázku vánočního aranžování a moderních adventních věnců dle 
posledních trendů, která proběhne ve středu 23. 11. 2016 od 18:00 
hodin – přijede Veronika Bartošová z Květinové síně Bromelie 
Křemže.  Počítejte prosím s drobným vstupným jako příspěvek na 
materiál pro Veroniku. Bude možné s sebou vzít děti, pro které 
připravíme vánoční tvoření, prosím ale z důvodu nákupu materiálu 
pro děti o nahlášení se předem na mrc.vrabce@seznam.cz, nebo 
739 272 749 (Petra Podzimková).

Pracovní místo na pozici pomocná síla v kuchyni
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Poslední myslivecká leč

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

v sobotu dne 19. 11. 2016 od 19.00 
hodin v pohostinství Na Rynku  
Vrábče–ves. 

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

Babí léto se pomalu přehouplo do deštivého a chladného podzimu, 
ale ani nepřízeň počasí nás neodradila od konání plánovaných 
akcí pro děti i rodiče. Do uzávěrky Novinek proběhly akce dvě a 
koncem října nás ještě jedna čeká.

V září jsme se připojili k druhému kolu celorepublikové akce 
Ukliďme svět – Ukliďme Česko a uklidili jsme les nad vodojemem 
až ke Slaveckému rozcestí. A že nakonec opravdu bylo co uklízet. 
Odpoledne jsme dětem za odměnu zpestřili hrami s ekologickou 
tématikou, pohádkou od Téměř divadelní společnosti a opékáním 
buřtíků. Děkujeme všem, kteří se zapojili jako organizátoři i jako 
dobrovolníci a zejména dětem za jejich nadšení, určitě jsme lesu i 
jeho obyvatelům odlehčili. Škoda, že stále existují lidé, kterým není 
trapné vyhodit odpadky do přírody a znečišťovat životní prostředí.

Počátek října byl hodně chladný, přesto jsme se vydali v sobotu 
8. 10. Na kopec a přemlouvali vítr, aby začal foukat do draků. Po 
hodině opravdu foukat začalo a roztrhala se oblačnost, draci lítali 
a nezávislá pětičlenná porota hodnotila, který drak vyletí nejvýš, 
který se udrží nejdéle ve vzduchu a také který je nejkrásnější � 
Teplý čaj i trocha sluníčka nás zahřála a tak jsme se po převlečení 
mokrých ponožek vydali k Hospodě Na Zastávce, počkali na 
hodnocení poroty a opekli buřtíky. Děti se vyřádily, dospělí si 
popovídali a tak doufáme, že se akce líbila.  

AN /  Foto: M.Štěpán

Vážení spoluobčané, Vy kteří vlastníte 
pozemky v katastrálním území Vrábče, 
kde proběhly pozemkové úpravy, jste 
povinni do 31.1.2017 podat daňové přiznání 
z daně z nemovitosti. Na základě informace 
Finančního úřadu České Budějovice, je 
potřeba, aby ti kterých se to týká, podali „Dílčí 
daňové přiznání“ na všechny pozemky, 
které vlastní, to znamená i na pozemky, 
které se netýkaly pozemkových úprav. Dle 
informace Finančního úřadu by měli být 
tiskopisy pro přiznání daně z  nemovitosti 
na rok 2017 nové, a proto s  vyplňováním 
posečkejte než budou tiskopisy k dispozici. 
V případě dotazů je možno se obrátit na paní 
Rienesslovou na Fin.úřad tel. č. 387 723 340.

Začátek podzimu byl ve znamení úklidu 
Vrábče i pouštění draků

Informace – daň z 
nemovitosti
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na území České republiky a projít hodnocením nezávislé komise. Komise naslepo posuzuje standardním 
stobodovým systémem vlastnosti vína, jakými jsou vzhled, vůně, chuť a celkový dojem z vína. Když Vinařský 
fond značku Svatomartinské v roce 2005 poprvé uváděl na trh, přihlásilo se 36 vinařství a na trh bylo uvedeno 
125000 lahví Svatomartinského. Každý další rok obliba Svatomartinského rostla, v roce tak na trh přišlo 
1750000 lahví Svatomartinských vín od 97 vinařských fi rem.

Dozlatova pečená husička patří k oslavám svatého Martina stejně jako Ježíšek k vánočním svátkům. Spojitost 
svatého Martina a hus najdeme hned ve dvou legendách. Ta první praví, že husy svatého Martina při kázání 
tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda říká, že se Martin před svou volbou 
biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Chov hus u nás má tradici. Chov hus je náročnější než u kachen, housata jsou náchylnější na prochladnutí. 
Nejlepší husy jsou vykrmené do váhy čtyř, maximálně pěti kilogramů. Těžší husy bývají už příliš tučné. Husa 
česká je plemeno, které má u nás tradici a nechybí na žádné chovatelské výstavě. Českou husu chovají 
spíše drobní chovatelé na svých hospodářstvích. Pro větší chovy je určená tzv. novohradská husa - hybridní 
plemeno šlechtěné pro větší chovy v Nových Hradech. 

A zajímavost na závěr: husy dokážou i hlídat. Vždyť podle další legendy zachránily Řím. Svým hlasitým kejháním 
prozradily tichý přepad vetřelců. Houser je poměrně bojovný a klidně zaútočí. Husy se nedají zahanbit a přidají 
se k útoku.

Přeji vám dobrou chuť a příjemné chvíle  při konzumaci vypečené husičky s dobrým vínem. 

Ludmila HálováZdroj: internet

Pokračování ze strany 1

Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

                                                                                                                 

BAZÁREK

Věci musí být opatřené značkou, pořadovým číslem ze seznamu, názvem a 
cenou. Přiložen seznam věcí s tel. číslem.Žádané jsou věci i na starší děti!!!
Nabídku omezte na podzimní a zimní oblečení.

                       

Maminky,
proberte si skříňky,

chystáme opět pro Vás:

DĚTSKÉHO PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ,

SPORTOVNÍCH POTŘEB , HRAČEK ………

  KDY: čtvrtek – 3.11. 2016 – 16.00 - 18.00 příjem věcí

               pátek –  4.11. 2016 –  9.00 - 13.00 příjem věcí

                                                     13.00 - 18.00 prodej

              sobota – 5.11. 2016  – 9.00 - 12.00 prodej

                                                     12.00 - 12.30 výdej věcí

  KDE: STARÁ ŠKOLA /NÁVES BORŠOV NAD VLTAVOU/

Těšíme se na Vás, holky z kulturní komise.


