
V neděli 8. prosince přivítal příjemně vytopený 
a vánočně vyzdobený sál Pohostinství Na rynku 
děti i s jejich doprovodem. Na stolech vonělo 
jehličí a vánoční cukroví a zněly koledy. 
Mikulášské odpoledne mohlo začít, sál byl 
zaplněn.

Ahoj dìti!
Èekají vás vánoèní 
prázdniny, spousta pohádek v televizi, 
dárky od Je�íška, sáòkování a 
bruslení, zkrátka samé radosti. 
Kdybyste si pøece jenom našly trochu 
volného èasu nakrmte tøeba sýkorky na 
zahradì nebo srnky v lese. A kdy� 
budete mít náladu, sednìte si a 
napište nìjakou básnièku nebo 
povídku. Vyhlašujeme toti� Literární 
soutì�, které se mohou zúèastnit 
všechny dìti z naší obce. Vítìz bude 
odmìnìn a nejlepší literární díla 
otiskneme v našich Novinkách! Vaše 
pøíspìvky posílejte na adresu obecního 
úøadu nebo na e-mailovou adresu: 
vrabecske.novinky@seznam.cz. 
Uzávìrka soutì�e je 31. bøezna 2003.
Dále pro vás pøipravujeme Maškarní 
karneval, kde bude vyhlášena nejhezèí 
maska a doufáme, �e si u�ijete hodnì 
legrace. Tak�e u� teï mù�ete 
pøemýšlet, za co pùjdete.
Chtìla bych vám, dìti, 
popøát moc krásné 
Vánoce, pod stromeèkem 
splnìná pøání, hodnì 
snìhu a pevný led, �ádné rýmy a 
angíny a hlavnì krásnou pohodièku se 
všemi, které máte rádi a kteøí mají 
rádi vás. Mìjte se moc fajn!
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Vá�ení spoluobèané,

rok 2002 konèí a tak mi dovolte, abych Vám 
za sebe, ale i za celé obecní zastupitelstvo 

obce Vrábèe touto cestou podìkoval za 
celoroèní práci, kterou jste pro obec vykonali a 

které si nesmírnì vá�ím.
K nadcházejícím svátkùm vánoèním a 
k tomu, aby se nám vše v roce 2003 

daøilo a naplnila se i naše skrytá pøání, 
Vám všem pøeji hlavnì pevné zdraví, 

štìstí, lásku, mír, mnoho osobních i pracovních 
úspìchù a pøedevším vzájemné porozumìní a 

úctu jednoho k druhému.
     S úctou 

                                      František Ohrazda
                                      starosta obce

Když byly dárky rozdány, spustila se mikulášská dětská diskotéka, 
kde děti „řádily“, co jim síly stačily.

NESEM VÁM NOVINY

MY TŘI KRÁLOVÉ...

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL

Informace obecního úřadu /str. II/

Tříkrálová sbírka /str. III/

Setkání seniorů /str. IV/

Tradice vánočního stromku /str. IV/

/an/

Na úvod zazněly tři písně v podání Petry a Ivy. 
Jejich zpívání i hra na kytaru se velice líbily. Potom 
vystoupila taneční skupina „Alenka, Denka, Lenka“ 
a jako hvězda zde zazářil Martin „BOB“ Kadlec, 
jehož popularita zvláště u děvčat prudce vzrostla.
Mimochodem - proslýchá se, že tato „narychlo 
spíchnutá“ taneční skupina neskončila mikulášskou 
besídkou, ba naopak: přibere další tanečnice a 
tanečníky a bude vystupovat i na dalších akcích!
Po tomto úvodním programu důstojně vkráčel za velebného zvuku 
varhan sám svatý Mikuláš doprovázen čertem. K postavě
čerta nutno podotknout, že jednak pekelně plival, jednak tak 
dokonalou masku mnohdy neuvidíte ani v televizních pohádkách!
Mikuláš pronesl několik vlídných vět k přítomným dětem, které 
posléze vybídl, aby si přišly pro mikulášskou tombolu. Ta byla 
připravena na stolech za pódiem a byla označena barevnými obrázky. 
Děti si losovaly lístečky hned při příchodu a nyní již záleželo jen 
na jejich odvaze, kdo si troufne jako první přijít až k samému 
Mikuláši. Některé děti recitovaly nebo zpívaly, jiné se pozdravily
s Mikulášem. Několika dětičkám scházela odvaha na obé, ale to 
je přece úplně normální. Dárky si nakonec samozřejmě odnesly 
všechny děti. Hlavní cenou byly 4 vstupenky na představení Sněhové 
královny, tuto cenu si vylosovala Klárka S. Přejeme hezký zážitek!

/foto: Adam MÁRA/



Obecní úřad oznamuje, že ve středu, dne 22. ledna 2003 
bude provedeno vybírání místních poplatků.

nejede 
25.12 a 

1.1.

nejede 
24. a 

31.12.

jede v 
pracovní 

dny a 
sobotu

OZ schválilo členy do výborů a komisí při OÚ Vrábče:
   Finanční výbor: Ing. Tomáš Chromý, Václav Štěpán
   Kontrolní výbor: Albert Brutovský, Stanislava Hálová
   Sociální komise: Vladislav Korch, Michaela Márová
   Stavební komise: Karel Ardolf, Pavel Záviš, Zdeněk 
                                Kubata, Miroslav Kadlec

OZ vzalo na vědomí žádost vlastníků RD v lokalitě Kroclov 
ohledně vybudování kanalizačního sběrače. Dle finančních 
možností bude v rozpočtu obce na rok 2004 nebo 2005 
stanovena částka na realizaci této stavby za podmínky 
finanční spoluúčasti žadatelů.

55 let 
60 let
65 let
70 let
75 let

22.
ledna

František KALKUŠ
Jaroslava MATÌJOVÁ
Josef VEJSKRAB
František OHRAZDA
Bo�etìch TROUP

Oznamujeme všem občanům, že z členů obecního 
zastupitelsva byli stanoveni zástupci pro různé části obce, 
kteří budou mít na starosti tyto části obce jak po stránce 
komunikace s občany (stížnosti, požadavky apod.), tak i po 
stránce kontroly veřejného prostranství (úprava, úklid, 
zlepšení apod.). Jedná se o to, že občan své požadavky 
nemusí řešit okamžitě přímo s OÚ, ale může využít svého 
zástupce, který jeho požadavky prošetří, posoudí a po té 
bude informovat OÚ.

Obecní úřad Vrábče oznamuje, že je možné si v kanceláři OÚ 
ve Vrábči zakoupit letecké snímky obce Vrábče a všech 
přilehlých osad za cenu 200,-Kč za 1 snímek. Snímky si 
mohou všichni zájemci prohlédnout v kanceláři OÚ.

V sobotu 1. února 2003 se od 13.00 hodin 
koná v Restauraci Na rynku ve Vrábèi 

7. MARIÁŠOVÝ TURNAJ.

Prezentace od 12.00 do 12.45 hodin
Kontakt: František Ohrazda

           387 250 512
     602 175 701

Startovné: 100,-Kè

Novinky srdeènì blahopøejí k významnému �ivotnímu 
jubileu, které v mìsících lednu a únoru 2003 oslavují:

Poplatek za psa:     50,-Kč za každého psa
Poplatek za stočné: 60,-Kč za osobu

  60,-Kč za nemovitost 
                využívanou k rekreačním účelům
Poplatek za odvoz domovního odpadu: 
   1x týdně 1.000,-Kč  (obec doplácí 169,-Kč)
   1x za 14 dní 850,-Kč  (obec doplácí 16,-Kč)
    jednorázový odvoz 60,-Kč (obec doplácí 3,-Kč)
Místo a čas vybírání poplatků:
Koroseky - č.5 pan Kouba
Kroclov - dílna ABOSS
Slavče - č.40 - paní Krnínská
Vrábče - ves - kancelář OÚ
Vrábče - zastávka - hospoda

  8.00 - 8.30 hodin
  8.45 - 9.15 hodin
  9.30 - 10.30 hodin
14.30 - 16.00 hodin
17.00 - 18.00 hodin

Koroseky + Rozinka: František Ohrazda
Vrábče - ves - severní část: Vladislav Korch
Vrábče - ves - jižní část: Ing. Lubomír Fessl
U Dvořáčků: Zdeněk Kubata
Kroclov: Albert Brutovský
Nová Hospoda: Karel Trnka
Vrábče - zastávka - před tratí: Alena Neubauerová
Vrábče - zastávka - za tratí: Alois Štifter
Slavče: Ing. Jan Trapl

Příští jednání obecního zastupitelstva se uskuteční dne 8. ledna 2003.

Myslivecký ples ve Vrábèi
Myslivecký ples v Jamném
Sportovní ples ve Vrábèi
Hasièský ples ve Vrábèi

sobota 11.ledna 2003
sobota 25.ledna 2003
pátek 7.února 2003
pátek 21.února 2003

22:42 23:04 20:46 21:10

19:11 19:37 18:14 18:38

16:46 17:12 15:50 16:15

15:11 15:37 12:59 13:23

12:20 12:47 8:51 9:20

10:35 11:01 6:47 7:12

7:40 8:06 5:53 6:17

5:17 5:43 4:44 5:06

Parkety jsou nablejskány, 
muzikanti správnì naladìni, 
bohaté tomboly nachystány!

Plesová sezóna zaèíná!



Obecní úřad oznamuje všem 
občanům, že jako každoročně 
proběhne v době od 3. do 8. 
ledna 2003 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
Nebude ovšem realizována tak jako 
v minulém roce, kdy domácnosti 
navštívila skupinka koledníků s ka- 
sičkou, ale tentokrát dostanou občané 
do svých domácností poštovní 
složenky a tak budou moci každý dle 
svých možností poukázat na určený 
účet finanční obnos. Vybrané pro- 
středky budou sloužit např. pro ne- 
vidomé děti, Domovy klidného stáří, 
Domovy pro matky a podobně. Každý 
příspěvek na sbírku pomůže spolu- 
občanům, kteří naši podporu potřebují 
nejvíce a nás ostatní zahřeje u srdce 
pocit dobrého skutku ve vánoční době 
vzájemné tolerance a pomoci.

nes jsem si dovolil na úvod 
citovat úryvky z básní 
Antonína Kláštěrského a K. J. 
Erbena  ze sbírky Kytice,  které 

Hlas zvonu táhne na závějí
Kdes v dálce tiše zaniká
dnes všechny struny v srdci znějí
neb mladost se jich dotýká

Toč se a a vrč, můj kolovrátku!
však jest Adventu již nakrátku,
a přede dveřmi Štědrý den!
Toč se a vrč, můj kolovrátku!
všecko ve světě jen na obrátku,
a život lidský jako sen!

krásně vystihují atmosféru současného 
období - Adventu , kdy nejvíce za celý rok 
oceňujeme jistotu domova a navozují se 
vzpomínky na dětství a mládí v něm 
prožité, se vzpomínkou a poděkováním 
rodičům, přátelům a lidem dobré vůle, 
kteří nám pomáhají vytvářet teplo domova 
o vánočních svátcích.

K vánoční pohodě může patřit i poklidné 
posezení ve vyhřáté světnici, třeba i se 
šálkem grogu, punče nebo svařáku, při 
povídání o vrábečské škole ze záznamů ve 
školní kronice. Navazujeme na záznamy    
z minulých Novinek a začínáme rokem 
1890-91. V tomto roce navštěvovalo školu 
v 1. třídě 74 dětí ve dvou odděleních, ve 2. 
třídě 94 dětí ve třech odděleních. Jsou 
popisovány oslavy k zahájení i skončení 
školního roku i oslavy narozenin císaře 
návštěvou celé školy v kostele                   
v Boršově. V Českých Budějovicích se 
konala oslava 25 let činnosti krajského 
inspektora Františka Smolíka, na níž se 
sešlo 173 učitelů ze 4 okresů, které byly    
v působnosti pana inspektora. V kronice je 
na celých dvou stránkách text slavnostního 
projevu inspektora Smolíka. 2. července 
byla zkouška z náboženství v Boršově a 
26. července první veřejná zkouška všech 
žáků ve škole za účasti rodičů. Další rok 
navštěvovalo školu 157 žáků. V tomto roce 
se zeširoka popisuje otevření „Želnavské 
dráhy“ 10. listopadu. V den narozenin 
císařovny Alžběty (Sisi) vyjel slavnostně 
první vlak z Českých Budějovic, který vezl 

že od 1. ledna 1892 nastala krutá zima - 
množství sněhu, mrazy až -25° a přespolní 
děti celý měsíc nechodily do školy.
Ve školním roce 1893-94 byl jmenován 
nový ministr školství, škola prošla roz- 
sáhlejšími úpravami: podlahy do 1. třídy, 
dlažba na chodbách, opravy záchodů, 
veškerá okna - celkové náklady 316 zlatých. 
Dar Okresní školní rady - sbírka minerálů, 8 
obrazů českých spisovatelů, 16 knih do 
žákovské knihovny. V zápisech je rovněž 
záznam o určité měnové reformě. Končí 
měnové označení „zlatý“ a „krejcar“ a 
zavádí se koruna a haléř, v přepočtu 1 zlatý 
= 2 koruny. Byl zahájen prodej ovocných 
stromků ze školní zahrady po 25 krejcarech.  
V dalším roce se popisuje, že 27. dubna se 
nad Vrábčí a okolím rozpoutala silná bouře  
s krupobitím, blesk uhodil v č. 3 (u Janásů). 
Sjel do světnice, jezdil po stěnách, rozbíjel 
zařízení, šokoval obyvatele, ale nic 
nezapálil. Hůře to dopadlo v Korosekách. 
Tam blesk zapálil domek V. Švarce (Ondra) 
a od něho se vzňal domek Víta Švarce 
(Šiman). Školu stále navštěvovalo kolem 
160 dětí. Je neuvěřitelné, jak mohlo probíhat

efektivní vyučování ve dvou třídách a ještě 
ve dvou nebo třech odděleních. Na škole 
stále vyučovali pan řídící Čumpelík a pan 
učitel Šubr a jeho manželka na dívčí ruční 
práce. V kronice je záznam o úmrtí polního 
maršála Albrechta, vítěze od Kustozy. Dále 
je záznam o návštěvě císaře Františka Josefa 
1. září 1895 v Českých Budějovicích. Stalo 
se tak vzhledem k velkým vojenským 
manévrům v okolí Velešína a Kaplice.        
V Budějovicích byly velkolepé slavnosti, 
jichž se zúčastnilo množství lidí i z naší 
obce. V záznamech můžeme číst o okresních 
poradách učitelů, volbách do obecního 
zastupitelstva a místní školní rady. Všichni 
nově zvolení museli složit slib na Okresním 
úřadě. Je záznam o úmrti dalšího člena 
habsburského rodu, arcivévody Karla 
Ludvíka a o svěcení kapličky v domě           
u Švandů a jak blesk zabil výměnkářku 
Lavičkovou (u Zemchů). Popisuje se školní 
výlet na Dívčí Kámen. To byl běžný výlet 
vrábečské školy, každoročně s návštěvou 
hospody u Cábů na limonádu, celá léta až do 
ukončení školy. V záznamech z roku 
1896-97 je popsán velký požár v usedlosti 
Josefa Novotného (Bendů) v Záhorčicích. 
Za silného větru byla zničena celá usedlost. 
Další  požár  vznikl  v domku  Jana  Klinkla

v Korosekách. Postižený nebyl pojištěn. 
Neštěstí stihlo i žačku první třídy Marii 
Křížovou ze Záhorčic. Při zatápění  
v kamnech vyšlehl oheň a dívka druhý den 
na popáleniny zemřela. Hned v dalším roce 
vznikl požár na statku č.4 pana Štíchy   
v Závratech. Zničil celou usedlost. Aby 
série požárů neskončila, 1. září 1898 vy- 
pukl požár opět v Závratech u Mrázků, 
rovněž s velkou škodou.
Otřesnou zprávu popisuje záznam o vraždě 
císařovny Alžběty (Sisi) v Ženevě, smutek 
celé monarchie a účast školy na smutečních 
bohoslužbách v Boršově. Další požár 
vypukl 11. února 1899 u pana Vítka 
(Frána) v Jamném a zničil celou, došky 
krytou usedlost. Tato série požárů byla 
zřejmě impulsem k zakládání požárních 
sborů ve Vrábči a v Jamném v roce 1909. 
Letos je to 93 let. V Záhorčicích pak o rok 
později. V tomto roce je také zmínka   
o utopení obecního ponocného Františka 
Petráka v kaluži močůvky u obecního 
domku. Protože byl přelom století, konalo 
se sčítání lidu s tímto výsledkem: Vrábče 
216 osob, Kroclov 102, Jamné 110, 
Záhorčice 112, Závraty 129, Koroseky   
s dvorem 132, Hradce 36, celkem obec 
čítala 882 obyvatel. Proběhly rovněž volby 
do obecního zastupitelstva a místní školní 
rady. Samozřejmě, jako každoročně, se 
popisují oslavy narozenin, jmenin a jubilea 
panování císaře, inspekce a veřejné 
zkoušky dětí, kterých navštěvovalo školu 
stále kolem 150. Přelomem 19. a 20. století 
bychom pro dnešek končili naši procházku 
minulostí vrábečské školy spolu s něk- 
terými událostmi v obci, protože obecní 
kronika se ještě nevedla a škola a obec byla 
jedním organickým celkem. 
Příště budeme pokračovat.
Končíme přáním krásných svátků 
vánočních, klid a pohodu při návštěvách 
našich blízkých a do nového roku mnoho 
zdraví, štěstí a vůbec všecko nejlepší!

200 slavnostních hostů do Kájova. Jel 
velmi pomalu, do Kájova dorazil za 2 
hodiny. Ve stanici Vrábče na 1 minutu 
zastavil, za nadšeného zdravení občanů. 
Pro zajímavost - jízdné z Vrábče do 
Budějovic stálo 15 krejcarů. Dále je 
popisována učitelská slavnost  v Českých 
Budějovicích na oslavu 300 let narození 
Jana Amose Komenského.Za zmínku stojí, 
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V sobotu 7. prosince 2002 se uskutečnilo 
už osmé setkání seniorů obce Vrábče, 
takže se vytvořila již nová tradice. Obecní 
úřad zajistil dopravu z našich vesnic, sešlo 
se 80 účastníků ve slavnostně vyzdobeném 
sále restaurace ve Vrábči. Po zahájení 
panem starostou a přípitku, předvedli 

pásmo populárních melodií z českých filmů 
a operet naši známí, členové Jihočeského 
divadla paní Zabilková a pan Plachý 
s kapelníkem panem Zaplatílkem a pořad 
vtipně moderoval pan Hanus. Společně 
jsme si pak zazpívali vánoční koledy, čímž 
se s dojetím navodila vánoční atmosféra. 
Každý měl připraveno malé občerstvení, 
dostal vánoční dárek a byla tažena tombola. 
Potom přišla na pořad malá kapela ze 
Křemže s lidovými a tanečními písničkami, 
které jsme si s chutí zazpívali a i zatančili. 
Obecnímu úřadu patří naše poděkování za 
zorganizování hezkého setkání i za letošní 
složitější ekonomické situace. 
Se vzájemným přáním krásných Vánoc a 
nového roku jsme se rozešli a doufáme, že i 
v roce 2003, v předvánočním čase se znovu 
všichni ve zdraví sejdeme.                    /fh/

Dnes si jen těžko dovedeme představit Vánoce 
bez ozdobeného stromečku. Zelený stromek 
ověšený ozdobami, řetězy a čokoládovými 
figurkami je nedílnou součástí Vánoc. Odkud se 
ale vůbec vánoční stromeček vzal? Podle jedné 
z legend vděčí vánoční stromek za svůj 
vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu 
a Bobbia, který žil v 6. století. 

Vánoční stromeček to ale neměl se získáváním 
lidských srdcí snadné. Katolická církev pova- 
žovala jeho zdobení za pohanský zvyk a krutě 
ho pronásledovala. Až na konci 16. století se 
s ním smířila. Tento zvyk se rozšířil z Alsaska. 
Postupně začaly vánoční stromky zdobit 
o Štědrém dnu kostely a kněží pod ně stavěli 
jesličky. Do šlechtických rodin stromečky 
pronikly v polovině 17. století, ale byly spíše 
raritou než běžnou součástí vánočních svátků. 
Nejstarší písemně doložený stromeček se roz- 
zářil v soukromém domě ve Štrasburku v roce 
1642. K nejkrásněji ozdobeným stromečkům 
bezesporu patřily stromečky německé a 
anglické. 

Do Čech pronikla tradice zdobení vánočního 
stromečku na počátku 19. století. Poprvé ho prý 
v Praze vystrojil pro své přátele ředitel 
Stavovského divadla Jan Karel Liebich v roce 
1812. Nový zvyk se však rozšiřoval jen 
pozvolna. K dostání byly z Německa dovezené 
stromečky vyřezané z tenkých prkének nebo 
kartonu, ale na odbyt moc nešly. Opravdové 
stromečky se zdobily jen v bohatých rodinách. 
Na český venkov pronikaly stromečky z měst 
pomaleji. Před první světovou válkou většina 
rodin na venkově neměla vlastní vánoční 
stromeček. Také ve městech se v chudších 
domech místo drahého stromku do kouta 
světnice zavěšovala jen ozdobená 
smrková nebo jedlová větev. 

Jedním z nejslavnějších českých vánočních 
stromů je bezpochyby smrk z Beskyd, který se 
o Vánocích v roce 1999 vydal na dlouhou cestu 
za papežem Janem Pavlem II. do Vatikánu. 
O stromeček papež jednotlivé státy nežádá, 
samy se musí ucházet o čest mít svůj strom 
o Vánocích ve Svatém městě. Česká biskupská 
konference nabídla papeži vánoční strom v roce 
1996 a Státní sekretariát Vatikánu dar přijal. 
Ve zvláště vypraveném vlaku spolu se smrkem 
cestovalo dalších 25 menších stromečků 
určených pro výzdobu soukromého bytu papeže 
a další přední činitele Vatikánu. Strom krášlilo 
350 slaměných ozdob a na vrcholku se tyčila 
osmicípá slaměná hvězda. Ostatní stromečky se 
pyšnily ozdobami z perníku, skla a keramiky. 

Víš dobře co to je
Znáš to

Pocit rozechvění prostupující tělo
Štěstí

Neznáš jiný pojem
Proč to jinak nazývat

když můžeš létat
v podvečer večera

snad Štědrého?

Chce to jen zapomenout na minulost
Otevřít srdce

Potkávat anděly
Pomohou Ti!

Drž se jejich křídel
Pak dokážeš dát úsměv

těm dole

Dát štěstí
Dát radost do smutných osudů 

Jsi anděl v bílé košilce
Nevinnost

Radost
Štěstí

Nevědomost

Padá snad hvězda?
Přání jsou vyřčena

Očekává se narození
Cítíš se povinen rozdat se

Pro štěstí
Pro malý záchvěv radosti

Smích uvolnění!

Čekám také
                   o Vánocích...1 vejce, 250g hladké mouky, 1/4 lžičky amonia, 

150g vychlazeného másla, 100g moučkového 
cukru, 2 lžíce koňaku, 50g vlašských ořechů, mouka na vál 
 
Vejce rozklepneme a oddělíme bílek od žloutku. Bílek necháme 
stranou. Z mouky, amonia, vloček másla, moučkového cukru, 
žloutku a koňaku rychle vypracujeme hladké těsto. Zabalíme do 
fólie a chladíme minimálně 60 minut. Mezitím nasekáme najemno 
oříšky. Těsto na lehce pomoučněném vále vyválíme asi na 1 cm 
vysoký plát. Formičkami ve tvaru věnce o dvou rozdílných 
velikostech vypichujeme tvary. Zbytek těsta opět prohněteme, 
rozválíme a opět vypichujeme. Troubu předehřejeme na 200 stup. 
Koňakově věnečky položíme na pečící papír. Věnečky potřeme 
bílkem a posypeme nasekanými oříšky. Pečeme 6-8 minut.


