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OBECNÍ KASA NA VAŠE PORTMONKY SE 
CHYSTÁ

VRÁBEČSKOU OBEC SPRÁVNĚ NALADÍ 
BESÍDKA VELKÁ VÁNOČNÍ

O VÁNOCÍCH I STAVBĚ MOSTU PÍŠE SE 
TENTOKRÁT V KRONIKOVÉM LISTU

PŘÍLOHA PAK PŘIDÁ K DOBRÉMU KULTURNÍ 
TIPY, KOLEDY A ŠPETKU HUMÓRU 

Informace Obecního úřadu: Poplatky /str. II/

Velká vánoční besídka /str. III/

Tak jest psáno v kronice /str. IV/

Vánočně-silvestrovská příloha

mn

Kremrolky, obložený talířky, Zaplatílkovi umělci i slavný hity 
vrábečský taneční tlupy - to vše bylo k pojídání, pobavení, 
poslouchání či sledování pro naše seniory, kteří se již 
tradičně sešli v hojném počtu v Pohostinství na Rynku ve 
vrábečské vsi, aby oslavili příchod zimy společným po- 
sezením. • Á, Koklarovi opět vyrukovali s prodejem 
vánočních stromků - to je každoroční neklamné znamení, že i 
ve Vrábči již nastal Advent!  • Na vrábečsku napadl v sobotu 
6. prosince první dejmetomusníh - Martine, ty lenochu, to 
musí sníh za Tebe vozit na bílém koníkovi Mikuláš?! Vždyť už 
toho má takhle dost, než chudák roznese ty kvanta darů všem 
dobrým a bodrým občanům vrábečska!  • Metráky vybraných 
pochoutek, přeplněné krmelce senem a  každý den kontrolní 
obchůzka lesů, zda nebohým mrznuvším zvířátkům něco 
nechybí - tak vypadá s příchodem zimy starostlivost a péče 
místních myslivců o lesní zvěř - tedy, alespoň v to věříme, že 
se páni myslivci  nevěnují pouze honům, lečím a plesům. Za 
zvířátka děkujeme. • Adventní věnce, vánoční osvětlení a 
slavnostní výzdoba v oknech a na zahradách mnoha obydlí  - 
další typické atributy příchodu Vánoc; Novinky se ale ještě za 
čtvery tyto svátky nestaly takovým spřízněncem, aby je 
vrábečtí čtenáři využili k poslání vánočně-novoročnímu po- 
zdravu ostatním čtenářům nebo svým zákazníkům nebo 
sousedům nebo přátelům z naší lokality.  Naštěstí si to ale 
neberou osobně, protože občasné příspěvky zvenčí k obe- 
cnímu dění či jejich obsahu se již začínají objevovat a připra- 
vily tedy několik takových přání z vlastních redakčních řad. •

Domek bývalé Mateřské školky ve Slavči, v němž léta prožívaly 
místní děti léta svého mládí, nezůstane zřejmě na ocet. O jeho 
koupi projevili zájem žádostníci z Budějic, Lomnice i Loučovic. 
Celkem jich je zatím šest. Kdo nejvíc zacáluje, vyhraje? • Nový 
rok 2004 tentokrát připadne na datum 1. ledna 2004. • Před 
časem nabyla naše obecní sousedka na slávě - obec Homole se 
stala Nejlepší obcí Jihočeského kraje 2003; v celostátním klání 
navíc získala „mimořádné ocenění za čilý společenský život, 
práci s mládeží a systematickou péči o zeleň a krajinu“ - nó, 
panečku, dodatečně gratulujeme s neskrývanou závistí a jistě 
se vynasnažíme stát se úctyhodnou a náležitou sousedkou 
naší, vavříny ověnčené, sousedky • Novinky musely na 
kontrolu - jakési ouřednické nařízení přimělo Městskou 
knihovnu v Č.B. postoupit Novinky přísné kontrole samotnému 
Ministerstvu kultury ČR! - Uffff.  Novinky byly schváleny. 
Novinky byly pochváleny. Novinkám hned bylo přiklepnuto 
identifikační značkování: MKČRE 14901, IČO: 00581941. - To 
by se teď měly jmenovat „HOGO FOGO NOVINKY“, né?!

NOVOSTI•ZVĚSTI•POVĚSTI•RADOSTI•STAROSTI•VŠELIJAKOSTI

Pro NOVINKY je velkým potěšením, že vás 
mohou pravidelně zpravovat o dění obecním a 

navíc vám být společníkem v době plné 
sváteční atmosféry i dovádivého vkráčení do 
nového roku. Proto Vám tentokrát kromě celé 
řady důležitých informací přinášejí i speciální 

přílohu vánočních dobrých slov a 
silvestrovského humoru. Nechť jsou tedy i 

vám ku potěšení!

Ač jest to k neuvěření, ten rok co právě 
je, za chvíli v nový se změní. 

Jo, jo, opět další rok už má na kahánku a 
příroda ukládá se k zimnímu spánku. 

Ve světě byznysu však žádný klid není, davy 
jak smyslu zbavení se po nesmyslech honí.

Propukávají ony slavné předvánoční 
hoňky a sháňky, pročež, lidé dobří, 

neblázněte a uchopte raději své sáňky. 
Věnujte se hlavně vašim dětem i sobě a 
nepropadejte dnešní hektické době. 

Pusťte si koledy, nasaďte si optiky, zabalte se do 
deky, mlsejte laskominky a hlavně si vychutnejte 

Vaše mrazivé

Nabízíme bezdrátové připojení 
k internetu za bezkonkurenční ceny!
Neomezený objem dat - můžete stáhnout 
libovolné množství dat bez jediné koruny příplatku.
Neomezená doba připojení - jste připojení 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Není třeba čekat na 19. hodinu, abyste si 
přečetli svou e-mailovou poštu.
Garantované nejnižší rychlosti - jakou rychlost si zaplatíte, 
takovou nejméně máte, bez výpadků a chyb.
Nízké zřizovací poplatky - možnost nulového zřizovacího 
poplatku.
To nejlepší nakonec - cena za 64kb linku: 499,-Kč za měsíc
Bližší informace a objednávky:           602 188 789

         srsen   quick.cz

inzerce



21.
LEDNA

Rádi bychom Vás informovali, že je nutné připravovat pytle 
s PET láhvemi před své domy vždy večer před dnem 
svozu, to znamená již ve středu večer z důvodu, že 
svozové auto firmy A.S.A. jezdí v brzkých ranních hodinách.

Režim svozu komunálního a separovaného odpadu 
v období vánočních a novoročních svátků bude prováděn 
následovně:
25. prosince 2003 - čtvrtek - svoz jako ve čtvrtek + PET láhve
1. ledna 2004 - čtvrtek - svoz nebude prováděn
3. ledna 2004 - sobota - náhradní termín svozu odpadu

Koroseky č.p. 5 - pan Kouba
Kroclov - dílna ABOSS
Slavče č.p. 40 - paní Krnínská
Vrábče - ves - kancelář OÚ

08.00 - 08.30 hod.
08.45 - 09.15 hod.
09.30 - 10.30 hod.
14.30 - 16.00 hod.

Poplatek za psa:      50,-Kč / rok za jednoho psa 
              150,-Kč / rok za každého dalšího psa.

Poplatek za stočné: 60,-Kč / rok za osobu trvale přihlášenou.
  60,-Kč / rok za nemovitost využívanou 

   k rekreačním účelům.
Poplatek za odvoz domovního odpadu:
  1 x týdně  1.100,-Kč / 110 l nádoba /obec doplácí 128,50Kč 

+ 12 pytlů na PET/
  1 x za 14 dní 950,-Kč / 110 l nádoba /obec doplácí 22,-Kč 

+ 12 pytlů na PET/
   jednorázový odvoz 60,-Kč / 110 l nádoba
  1 pytel na PET 6,-Kč.

Jak jste, vážení občané, zaznamenali, poplatek za odvoz 
odpadu se oproti loňskému roku navýšil a přesto bude obec 
v roce 2004 doplácet v odpadovém hospodářství ještě tyto 
položky:

Vývoz PET láhví
Vývoz skla
Pytle na PET
Kontejner u hřbitova
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Dotace na popelnice občanům

12 x 577,50
12 x 430,50
2.000 x 6,-
               cca
               cca
               cca
cca 150 x 130
celkem

  6.930,-Kč
  5.166,-Kč
12.000,-Kč
  8.000,-Kč
15.000,-Kč
15.000,-Kč
19.500,-Kč
81.596,-Kč
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Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří nemají 
u svých domovů nainstalovanou poštovní schránku, 
aby tak dle svých možností učinili a umožnili tak 
bezproblémové doručování písemností, jak 
ze strany České pošty, tak ze strany OÚ.

Informace pro občany využívající spoj městské 
hromadné dopravy č. 7, který zajíždí do Vrábče: jízdenka 
na tento spoj i po zdražení MHD stojí i nadále 12,-Kč.

STŘEDA

V EČE R

V SOBOTU 7. ÚNORA 2004 SE OD 13.00 HODIN 
KONÁ V RESTAURACI NA RYNKU VE VRÁBCI 

8. MARIÁŠOVÝ TURNAJ.
PREZENTACE:    OD 12.00 DO 12.45 HODIN.
KONTAKT:         FRANTIŠEK OHRAZDA

          387 250 512        602 175 701
STARTOVNÉ:      100,-KC

Žádáme občany, kteří spravují hrob na místním 
hřbitově a dosud neuzavřeli Smlouvu na hrobové místo, 
aby se dle svých možností dostavili v úřední den - každou 
všední středu - na OÚ Vrábče k podpisu této smlouvy.

Co je nám to platné, že někteří místní občané, ale 
i cizí návštěvníci, kteří zavítají na místní hřbitov - místo 
věčného odpočinku - pochválí, jak je pěkně udržovaný, 
když se najdou tací, kteří zřejmě nepochopili, že 
kontejner stojící u hřbitova slouží k odložení hřbitovního 
odpadu. Uschlé květiny, věnce, obaly od světýlek apod. 
patří do kontejneru a ne vedle kontejneru a nebo 
dokonce za hřbitovní zeď. Takoví jedinci nejenže 
přidělávají práci, ale kazí i pěkný vzhled hřbitova. 
Nejsmutnější je ale skutečnost, že nějaký - promiňte 
ten výraz - ubožák počmáral u vchodu zeď vulgárním 
nápisem. Omlouvám se Vám, že tyto kritické řádky čtete 
v době vánoční, ale bohužel taková je však situace.

VE
STŘEDU

VŽDY

!
NE U- 

STÁLE

50 let 
50 let
55 let
70 let
70 let
75 let
84 let
85 let

FESSL Lubomír
NEUBAUEROVÁ Alena
CHROMÝ Jan
ROTSCHEDLOVÁ Jaroslava
ŠVECOVÁ Marie
ONDRÁŠKOVÁ Marie
HEJL Josef
KONČEL Otakar

Začátek nového roku pokračuje 
ve znamení oslav pro tyto jubilanty:

Nechť se daří, zdraví slouží a toužebné sny plní!

Ve Vrábči - zastávka budou vybírány ve čtvrtek 22. ledna 
2004 mezi 16.00 a 18.00 hodinou v Hospodě Na zastávce.

Ve středu 21. ledna 2004 bude provedeno 
vybírání místních poplatků na těchto 
místech a v uvedených časech:

TRADICNÍ PLESÁNÍ OPET NABÍRÁ OBRÁTKY NAPLNO
A TUDÍZ VÁS SRDECNE ZVEME NA VRÁBECSKÝ -
MYSLIVECKÝ PLES v pátek 16. ledna 2004 od 20.00 hod.
SPORTOVNÍ PLES   v pátek 30. ledna 2004 od 20.00 hod.
HASICSKÝ PLES       v pátek 13. února 2004 od 20.00 hod.
PIJME, TANCEME, ZPÍVEJME, BAVME SE - PROCEZ  NEVÁHEJME A 
VSTUPENKY SI ZAKUPUJME A DO HOSPUDKY SE VYDEJME!

v v

v

v
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
HRY A SOUTĚŽE
PŘEDÁNÍ DÁRKŮ PRO DRŽITELE DIPLOMŮ 
ZA ČIŠTĚNÍ LESA (dárky budou zakoupeny z prostředků, které 

             poskytli všichni členové OZ včetně pana starosty)

DISKOTÉKA PANA MAXY A JEHO SOUTĚŽE O CENY
VELKÁ PŘESTÁVKA
TANEČNÍ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ 
S PŮLNOČNÍM JEŽÍŠKEM

14:00 - 15:00
15:00 - 16:30

       
16:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - ?

05.19 
07.37
10.35
12.20
15.11
16.46
19.11
22.42

05.44
08.03
11.01
12.47
15.37
17.12
19.37
23.03

04.50
05.55
06.48
08.43
12.59
15.50
18.14
20.46
22.07

05.12
06.17
07.12
09.06
13.23
16.14
18.38
21.10
22.28

Chtěl bych se připojit i já, manžel Jiřinky. Prožil jsem více 
než 50 let mimo území Čech. Celou tu dobu jsem 
vyučoval ve Spojených státech a všech územích, kde 
působila Americká armáda. Vánoční setkání seniorů ve 
Vrábči byla pro mě unikátní zkušenost. Poprvé jsem měl 
zaslzené oči a husí kůži, což mívám, když slyším českou 
nebo americkou hymnu.

Závěrem dovolte nám 
oběma poděkovat za nás 
a všechny zúčastněné 
seniory představitelům 
obce, panu starostovi 
Ohrazdovi za pěkný 
vánoční dárek.

Písničky, které jsem kdysi 
uměl, se mi opět vybavily 
pomocí sousedů sedících 
u stolu a já si s chutí s nimi 
zazpíval.
Děti byly kouzelné - měly 
by vystupovat častěji.

Společně zpívané 
koledy závěrem jsou 
toho důkazem.
Křemežská dechovka 
pokračovala v 
programu s patřičnou 
chutí v dalším 
zpívání.
Pěkně prožité 
odpoledne bylo milým 
dárkem pro všechny.

Letošní 6. prosinec opět mile překvapil všechny pozvané, 
kterých se sešlo 86. Vánoční program předvedly děti, 
které jsou vždy nejmilejším vánočním dárkem. 
Vystupovali žáci Z.U.Š. ze Zlivy a podílely se na něm 
úspěšně i děti z Vrábče. Potlesk posluchačů byl 
poděkováním účinkujícím.

NOVINKY vřele děkují za krásný příspěvek manželům 
Troupovým ze Slavče a dovolují si připojit se k jejich upřímným 
děkovným slovům. Srdečné poděkování si zaslouží pan starosta, 
všichni účinkující i organizátoři a také naši senioři, že se jich 
sešla taková spousta. Všem společně se podařilo vytvořit moc 
hezké předvánoční odpoledne se skvělou atmosférou!

ve 
vrábečské 
restauraci 
„Na 
rynku“. 
Vždy je 
připraveno 
s velkou 
pečlivostí.

text: J. a E. R. Troupovi
foto: Viktor Mára

VSTUPENKY ZA 50,-Kč V PŘEDPRODEJI PŘÍMO V POHOSTINSTVÍ 
NA RYNKU VE VRÁBČI-VES A U PANÍ NEUBAUEROVÉ 

OD 15. PROSINCE 2003.                                     DĚTI MAJÍ VSTUP ZDARMA!
NEZAPOMEŇTE NA DÁREČKY                                   POD  STROMEČEK PRO SVÉ 
ZNÁMÉ! OPATŘETE JE                                             JMÉNEM A PAMATUJTE, ŽE 
FANTAZII SE MEZE                                                NEKLADOU. ČÍM VTIPNĚJŠÍ 

DÁREČEK,                                                TÍM VĚTŠÍ LEGRACE. 
SILVESTR UŽ JE PŘECE ZA DVEŘMI.

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, DOVOLTE MI, ABYCH PODĚKOVALA VÁM 
VŠEM, KTEŘÍ SE SVÝMI SPONZORSKÝMI PŘÍSPĚVKY PODÍLÍTE 
NA TRADIČNĚ BOHATÝCH AKCÍCH PRO NAŠE NEJMENŠÍ.
DROBNÉ DÁRKY, FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A TŘEBA I 
VÁNOČNÍ CUKROVÍ PŘIJÍMÁME AŽ DO 27. PROSINCE 2003 - 
-BUĎTO NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO U PANÍ NEUBAUEROVÉ.

PŘEJI VÁM MNOHO DOBRÉHO, ZDRAVÍ 
A SPOKOJENOST V NOVÉM ROCE.

an

Vánoční čas není jenom čas dárků, pečení, nákupů, ale  
je také časem setkání rodin, přátel, kamarádů, známých.
Tradiční prosincové pozvání na společné seniorské 
posezení je toho důkazem. Každoročně se uskutečňuje 



minulém čísle Novinek jsme 
si krátce připomněli 65. vý- 
ročí tragických událostí pod- 
zimu 1938, kdy jsme museli 
rozhodnutím  čtyř   mocností -

- Mnichovskou dohodou - opustit po- 
hraniční oblasti i s obrannou linií pev- 
nůstek a přenechat je Německé říši. Dnes 
opět krátce připomeneme další kulaté 
výročí - 85 let vyhlášení československé 
samostatnosti a utvoření společného státu 
s přidružením Podkarpatské Rusi, podle 
plánu vítězných mocností a mírových 
konferencí v uspořádání prostoru po 
poražených mocnostech Rakousko- 
-Uherska a Německa. Oslavy tohoto vý-
ročí proběhly 28. října za celkově malého 
zájmu občanů. Potvrzuje to známou sku- 
tečnost, že tyto historické události, zej- 
ména mladou generaci příliš nezajímají. 
Je nutno tyto události připomínat, aby 
neupadly v úplné zapomnění a lho- 
stejnost. V příštím čísle se při listování 
našimi kronikami už dostaneme k roku 
1918 a povíme si o těchto osudových 
událostech více.

Tok času nás zanesl k závěru roku 2003, 
konkrétně k vyvrcholení podzimu, který 
před Vánocemi končí a začíná zima. Jsou 
nejkratší dny a nejdelší noci a zvláště 
večery. Ještě po poledni může být 
poměrně příjemně, ale už od třech hodin 
odpoledne náhle přitvrdí chlad, padne 
šero a každý zatouží po vytopené světnici.
To pak každý ocení teplo domava a 
pospolitost rodiny. Opět zavoní vánoční 
cukroví a rodina s přáteli posedí u 
teplého čaje. Lidé se dostávají do 
zvláštního duševního stavu, kdy se u 
každého projeví ty lepší stránky 
charakteru - porozumnění a láska. Tuto 
dobu charakterizuje sloka jedné vánoční 
písně (nikoli koleda):
     Slunce se vynoří,
     hned se však k pohoří skloní
                          ... rychle skloní
     A pak se dostaví 
     dlouhá a pokojná noc.
     Po ní k nám vklouzlo 
     to tajemné kouzlo Vánoc...

voznictví byl s řekou bytostně spjat. Proto 
počátek výstavby mostu znamenal pro 
něho počátek životní katastrofy. Uvědomil 
si, že už ho nikdo nebude potřebovat, a že 
také přijde o svůj skromný, ale přeci jen 
jistý výdělek na zajištění potřeb  pro sebe a

Smířil se s mladou rodinou a řeka mu i 
nadále hrála svou věčnou melodii u jeho 
domku na břehu. Hra dávala ochotníkům 
příležitost zahrát si pěkné role, na něž rádi 
vzpomínali. Vycházela z pera rodáka podle 
skutčeného příběhu. Základní idea hry 
spočívá v tom, že most, který spojuje dva 
břehy řeky a slouží lidem a je stavěn 
z kamene, betonu a železa, ale most, který 
spojuje lidská srdce, je stavěn vzjámným 
pochopením, tolerancí a láskou je právě 
tím „mostem nejkrásnějším“.
Takže nám vyrostl nový krásný most 
v Boršově. Výstavba trvala přesně jako 
stavba starého mostu - jeden rok. Ovšem 
za současných technických možností proti 
dřívějšku museli tedy zákonitě tehdy stavět 
rychleji. Náklady na nový most budou činit 
kolem 90 milionů korun.
Nám nezbývá než vyslovit Boršovským 
blahopřání k novému mostu, který bude 
sloužit i našim občanům, protože máme 
k Boršovu staleté vztahy, dokonce jsme 
v 80. letech byli součástí střediskové obce, 
a novému mostu popřát mnoho šťastných, 
mírových let bez přírodních katastrof, 
válečných a teroristických útoků, a aby po 
něm chodili a jezdili šťastní lidé z Boršova 
a okolí.

již 86 let bytostně dotýkal i života lidí naší 
obce, je potřeba se trochu vrátit do daleké 
minulosti. 
Život obyvatel naší obce byl léta spjat 
s Boršovem, a to hlavně obvodem farnosti. 
Farní úřady byly v mnoha záležitostech - 
nejen náboženských - první úřední instancí. 
Byly na ně přeneseny úřední výkony 
veřejné správy, např. matriky, a tak život 
každého člověka  byl  propojen  se svou far-

voz, který obstarával převozník (nikdo 
nezná jeho pravé jméno, říkalo se mu 
Jouzík). Ale kdo chtěl s povozem na druhý 
břeh, musel použít brodu, který byl zase 
v blízkosti železničního mostu. K tomu 
ovšem museli být vycvičení koně, ochotni 
vstoupit do vody. Jinak byl v provozu most 
až v Budějovicích a proti proudu řeky až 
v Rájově. Nevím, kde všude byly brody, ale 
o jednom vím - byl u Rybáků a jezdilo se 
přes řeku pod jezem do mlýna v Pozděrazi.
V první světové válce si zřejmě situace 
vynutila postavit v Boršově most. Stavbu 
provedla pražská firma v roce 1916-17 a 
podle boršovské kroniky celkové náklady 
činily 150 tisíc korun tehdejší měny. 
Uvedení mostu do provozu znamenalo 
pokrok, otevření se světu a podstatně 
zkvalitnilo život lidí celého okolí. Ovšem 
každá změna se dotkne také negativně 
života určitých lidí. Jak jsme se zmínili, 
převoz lidí léta obstarával v Boršově 
převozník Jouzík. Byl to prostý člověk, 
bydlel v domku za dnešním mostem se svou 
dcerou, údajně velmi hezkou dívkou, jinak 
byl  vdovec.  Za léta  života  na řece  a  pře-

Je doba, kdy bilancujeme uplynulý rok, 
co nám přinesl dobrého nebo v čem nás 
život skřípl. Naše Novinky opět 
přicházejí s přáním krásných ro- 
dinných svátků a rovněž s přáním 
mnoha štěstí a zdraví do nového roku 
2004, abychom se stále setkávali v naší 
obci, kterou máme všichni rádi.
 

V pondělí 27. října prožívala sousední 
obec Boršov nad Vltavou a s ní i široké 
okolí slavnostní den. Po roční úsilovné 
práci odborné firmy se uváděl do 
provozu nový most. Protože starý most se
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ností a jejím kostelem od kolébky do hrobu. 
Tehdy byly samozřejmostí po narození 
křtiny, vyučování náboženství, příprava 
svátostí, svatba a nakonec pohřeb na pře- 
plněném boršovském hřbitově. Takže náv- 
štěvy Boršova byly časté. Fungoval zde 
prosperující obchod pana Trse, v němž si 
mohli lidé nakoupit nejen potraviny, ale i 
potřeby pro hospodářství a  domácnost. Do- 
konce až do začátku II. světové války vy- 
kupoval od zemědělců vejce, máslo a 
tvaroh. Hospodáři jezdili koňskými potahy 
přes Boršov, ale byla zde těžko překonatelná 
překážka - řeka Vltava. Ta dávala Boršovu 
charakteristický kolorit, ale horší bylo dostat 
se na druhou stranu řeky. Pro pěší byl zřízen 
- právě  v prostrou  pod dnešním mostem pří-

a svou dceru. 

A zde se rozvíjí příběh, který zvěčnil 
boršovský rodák pan Barnáš, jinak učitel, v 
divadelní hře Most nejkrásnější. Hra vyšla 
v době II. světové války, kdy téměř v 
každé obci působily ochotnické spolky, 
které nacvičovaly ročně několik 
divadelních her, a tak udržovaly kulturní 
život na vesnicích za situace, kdy taneční 
zábavy byly zakázány a veřejnost je 
s vděčností přijímala. Také tato hra byla 
stále na repertoáru v mnoha obcích. Děj 
hry se rozvíjí jednak v projevech zoufalství 
a vzteku nešťastného převozníka, které 
hraničilo v úmyslu skončit život ve vodě 
milované Vltavy, jednak v nepřátelských 
výstupech proti pracovníkům na stavbě 
mostu. K dovršení všeho se postupně 
vytvořil milostný vztah mezi jeho dcerou 
a mladým stavařem mostu. Docházelo 
k důrazným domluvám a následně i k bouř- 
livým scénám v rodině převozníka. Dcera 
odmítla ukončení své lásky a došlo to až 
k odchodu dcery od otce k tetě do 
Záhorčic. Ovšem život šel dál, most byl 
dohotoven, dobře sloužil lidem a i 
převozník se se situací smířil a našel si 
nové zaměstnání. Dcera si bez požehnání 
otce vzala svého milého, narodila se jim 
holčička a srdce starého otce roztálo.



Vázení spoluobcané,
blízí se konec roku 2003 a tak mi dovolte, abych Vám 
za sebe, ale i za celé obecní zastupitelstvo naší obce 

touto cestou podekoval za celorocní práci, kterou jste 
pro obec a tím i pro nás pro všechny vykonali a které 

si nesmírne vázím.
K blízícím se svátkum vánocním a k novému roku 
2004 Vám preji hlavne pevné zdraví, štestí, lásku, 

mír, mnoho osobních i pracovních úspechu a predevším 
vzájemné porozumnení a úctu jednoho k druhému.

S úctou 
František Ohrazda, starosta obce Vrábce
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JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

15. - 23. 

16. a 17., 17:00

17., 16:00 - 19:00
17., 18:00
17., 19:00
17., 19:00
18., 21:00

19., 19:00

20., 15:45

20., 19:30

21., 10:00 - 17:00

21., 15:00
21., 16:00

21., 17:30
22., 17:00 a 20:00

23., 19:00 a 26., 16:00
25., 17:00
26., 15:30

28., 15:00
/zdroj: www.c-budejovice.cz/

/zdroj: www.ceske-tradice.cz/

 

Galerie měsíc ve dne - Vánoční prodejní výstava 
výrobků z chráněných dílen
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům - Adventní koncert - 
ve spolupráci s Diecézní charitou a Konzervatoří Č.B.
Piaristické náměstí - Večer světel - hra pro děti od 10 let  
Jihočeské muzeum - Koledování s Úsvitem - na schodech
DS J. K. Tyl při JČE a.s., Lannova tř. 16 - Dívčí válka 
KD Vltava - Budvarka 
Hudební pub Černý Velbloud - Luboš Andršt Blues Band - 
Jazz Live ve Velbloudu 
Koncertní síň O. Jeremiáše - Vánoční koncert DPS 
Canzonetta a jejich hostů 
před katedrálou sv. Mikuláše - Betlémské světlo - vystoupení 
DPS Jitřenka  
Koncertní síň O. Jeremiáše - "Chvála koled s harfou" - 
vánoční koncert - účinkuje pěvecký komorní sbor Domino 
Piaristické náměstí, Panská ulice - Vánoce na starém městě 
a staročeská vánoční 
DS J. K. Tyl  - Sněhová královna - pohádka 
Jihočeské divadlo - "Setkání před Betlémem" - představení 
Teátru Víti Marčíka
Piaristické náměstí - Vánoční zpívání 
Koncertní síň O. Jeremiáše - J. Sternwald: Rok na vsi (Zima), 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - účinkují DPS Jitřenka, Jč. 
komorní filharmonie a PS Perchta Č. K.
Jihočeské divadlo - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
DK Metropol - Vánoční koncert DPS Jitřenka
Husův sbor, Palackého nám. - Vánoční koncert - J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční, Vránkovy koledy - účinkují Jihočeské 
pěvecké sdružení, Brass Collegium a Collegium Musicum 
Budvicense 
DS J. K. Tyl - Dobrodružství kocourka Modroočka

 

NOVINKY PŘEJÍ VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM 
A LIDEM DOBRÉ VŮLE, ABY JIM NIKDO A 

NIC NEZKAZILO LETOŠNÍ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY, A ABY ANI VY JSTE JE NIKOMU 

NEZKAZILI. 
UŽÍVEJTE SI POKLIDNOU SVÁTEČNÍ 

ATMOSFÉRU, BUĎTE K SOBĚ VSTŘÍCNÍ, 
ZAŽEŇTE VE SVÝCH MYSLÍCH VŠE 

ŠPATNÉ A MYSLETE NA TO, ŽE 
PŘÁTELSTVÍ A DOBRÉ VZTAHY MEZI 

LIDMI JSOU MOC DŮLEŽITÉ.
PŘEKRÁSNÉ VÁNOCE

Po štědrovečerní večeři rozlouskněte 
4 vlašské ořechy. Zdravá jádra - - 
hodně zdraví po celý rok!

o

     Naše historicky doložené koledy sahají až 
do doby předhusitské. Jako třeba Narodil se 
Kristus pán. Počátky této písně bychom našli 
ve 13. století a ona sama se stala symbolem 
vánoční melodiky. Ironií osudu je, že naše 
nejkrásnější koledy vznikly v době pobělohorské, 
tedy v době temna. Tehdy vznikly koledy jako 
Nesem Vám noviny nebo Půjdem spolu 
do Betléma. Ze zahraničních koled, které jsme 
převzali je asi nejslavnější Tichá noc.
Krátce před vánočními svátky roku 1818 se v kostele  
           sv. Mikuláše v hornorakouském městečku Obernsdorf 
porouchaly varhany a bylo zřejmé, že se je do Štědrého dne 
nepodaří opravit."Jaká to bude bez varhan půlnoční," zoufal 
si pomocník tamního faráře Joseph Franz Mohr. Na něm bylo, 
aby vymyslel náhradní hudební program, který by zaujal 
místní farníky. 24. prosince 1818 text dodaný J.F.Mohrem 
zhudebnil varhaník kostela Franz Xaver Gruber a večer tedy 
poprvé zazněla Tichá noc ještě pod názvem Píseň z nebes. 
Nutno podotknout, že jí vesničané zprvu nepřijali vlídně. 
Hudební doprovod byla kytara a farníky zvyklé a natěšené 
na známé koledy a varhany, neuspokojila. Na Tichou noc se 
začalo zapomínat. Po nějakém čase se Tichá noc dostala 
do Ameriky, kde se stala nedílnou součástí tamních Vánoc. 
Byla prý přeložena do 45 jazyků, včetně arabštiny, hindštiny 
a mnoha středoarabských jazyků. Jejímu mohutnému 
rozšíření pomohl rozmach gramofonového průmyslu a 
především skvělý zpěvák Bing Crosby (1904-1977), kterého 
lze bez nadsázky nazvat prvním zpěvákem Vánoc. 

Dále připomíná, že i 
začátkem roku 2004 
bude vyhlášena 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
pro Českou katolickou charitu 

ve prospěch jejich aktivit 
k zabezpečení potřebných dětí, 

nemocných a starých spoluobčanů. 
Ať již se sbírka provede formou 

obcházení Tří králů nebo 
doručením složenky, věříme, že i 

letos lidé z naší obce naleznou 
pochopení pro své nejpotřebnější 

spoluobčany a podle svých 
možností přispějí.

Mnohokrát děkujeme.

Farní úřad v Boršově oznamuje, že
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

v kostele ve Vrábči budou 
na Štědrý den 24. 12. 2003 
v 15:30 hodin a v sobotu 27.12. 
2003 rovněž v 15:30 hodin.



S ÚSMĚVEM NA LÍCI BILANCUJTE 
KONČÍCÍ ROK A S NADŠENÍM 

VSTUPTE DO ROKU NOVÉHO - 
DVOU TISÍCÍHO ČTVRTÉHO!

BUĎTE ZDRÁVI, MĚJTE SE RÁDI A 
ŠŤASTNĚ SI UŽIJTE 

SILVESTROVÁNÍ!

INZERCE: Daruji toto přítulné, 
miloučké a velmi čistotné koťátko.

A jestli 
máte něco 
proti jeho 
vzhledu, 
vzpomeňte 
si, jakou 
máte po 
silve- 
strovské 
noci kočku 
vy!!!

Manželka žadoní před 
spaním: "Táto, co 
kdybys mi taky jednou 
řek' pár hřejivých 
slov?"- Manžel odvětí: 
"Infrazářič, léto, 
slunce, radiátor."
Vykouřená cigareta 
zkracuje život o 2 
hodiny. Vypitá flaška 
fernetu zkracuje život 
o 4 hodiny. Pracovní 
den zkracuje život 
o 8 hodin.   

Žena: "Dneska ráno 
v metru tři chlapi 
vstali, aby mi uvolnili 
místo." - Muž: "A 
vešla ses?"
Šejk přijde do svého 
harému a zašeptá 
jedné z žen do ucha: 
"Tvoje oči se třpytí 
jako půlnoční hvězdy, 
tvoje rty jsou jak 
rubíny....Pošli to dál."
Jde James Bond 
po poušti a potká 
velblouda. Bond
se na něj podívá 
a povídá: "Bond, 
James Bond." 
Velbloud chvilku 
jen tak zírá a odvětí: 
"Bloud, Vel Bloud."
Pane doktore, dejte 
mi nějaké prášky proti 
chamtivosti. Ale dejte 
mi jich hodně, hodně, 
hodně!!!
Ptá se pocestný 
babičky: "Nač máte 
tu pistoli?" - "To kvůli 
znásilnění!" -
"Ale já vás nechci 
znásilnit!" - "Ale 
budeš muset!"
Potkají se dva 
kamarádi. "Tak jsem 
musel utratit psa." - 
Byl vzteklej???" - 
"No nadšenej 
nebyl..."
Maminka veze syna 
do školy. Když 
Pepíček vystoupí, 
nezapomene se zeptat: 
"Mami, jak to, že jsme 
dnes nepotkali žádné 
amatéry, poseroutky, 
nemehla, hovada,
idioty ani blbce?"-"To 
je tím, že tě dneska 
nevezl tvůj tatínek!"

V obrovském hypermarketu přijali nového 
prodavače. Šéf jej vezme na den na zkušební 
dobu, aby viděl, jak se osvědčí. Po zavírací hodině 
si jej zavolá do kanceláře: "Tak kolik jste 
dnes udělal obchodů?"
"Jeden, šéfe."
"Cože!? Jeden? Naši prodavači udělají průměrně 
šedesát až sedmdesát obchodů denně! Co jste celý 
den dělal!? A kolik jste vlastně utržil?"
"Sto osmdesat tisíc dolarů." Šéfovi došla řeč. 
"Sto osmdesát tisíc? Proboha, co jste prodal?"
"No, první jsem prodal malý háček na ryby..."
"Háček na ryby? Za sto osmdesát tisíc?"
"...pak jsem zakazníka přesvědčil, že by si mohl 
vzít ještě střední a velky háček. Pak jsem ho 
přesvědčil, že by si měl vzít i nějaký vlasec a 
potom jsem mu prodal tři pruty - malý, střední a 
veliký. Dal jsem se s ním do řeči, zeptal jsem se, 
kde bude rybařit. Povídal, že na mysu, dvacet mil 
na sever. Tak jsem mu prodal ještě pořádnou 
větrovku, nepromokavé kalhoty a gumáky, 
protože tam dost fouká. Přesvědčil jsem ho, že na 
pobřeží neberou, tak jsme šli vybrat motorový 
člun. Pak jsem se ho zeptal, co má za auto - 
vylezlo z něj, že dost malé, člun by s ním nemohl 
odvézt. Tak jsem mu prodal ještě přívěs a auto ..."
"No to je úžasné. A tohle všechno jste prodal 
člověku, který si přišel koupit jediný háček na 
ryby!?"
"Ne. On původně přišel koupit vložky pro svoji 
ženu. Tak jsem mu navrhl, že když si teda o ví- 
kendu neužije, že by si mohl zajít aspoň na ryby..."

/zdroj: www.c-budejovice.cz/

Učitelka zadala svým žákům 5. třídy úkol - zjistit 
od rodičů příběh s ponaučením na konci. Druhý den 
ve škole děti vyprávějí své historky.
Kathy říká : "Můj tatínek je farmář a chová slepice kvůli 
vejcím. Jednou jsme je v košíku vezli do obchodu 
na předním sedadle, když v tom jsme nabourali, 
košík vyletěl a vajíčka se rozbila."
"A ponaučení?", ptá se učitelka.
"Nedávej všechna vejce do jednoho košíku."
"Dobře", říká učitelka, "teď Lucy."
"Naše rodina má taky farmu. Ale chováme slepice 
kvůli masu. Měli jsme jednou tucet vajec, ale vylíhlo
se nám jen 10 kuřat A poučení je - nepočítejte slepice, 
dokud se nevylíhnou." 
"To je pěkný příběh", říká učitelka, "Johnny, jaký máš 
příběh ty?" 
"Ano madam, můj tatínek mi řekl příběh o strýčkovi 
Bobovi. Strýček Bob byl u Zelených baretů ve Vietnamu 
a jeho vrtulník to jednou dostal. Musel nouzově přistát 
na nepřátelském území a jediné co měl byla lahev 
Whiskey, kulomet a mačeta. Než dopadl na zem, vypil 
lahev Whiskey, aby se nerozbila a pak přistál přímo mezi 
stovkou vietcongů. Zabil jich 70 kulometem než mu 
došly náboje, potom zabil dalších 20 mačetou, než se mu 
zlomila čepel a zbytek zabil holýma rukama."
"Svatá dobroto", zděsí se učitelka, "a jaké ponaučení ti 
tatínek řekl z tohoto hrůzného příběhu?"
"Nesejři se do strejdy Boba, když je nalitej."

17:00  DS J. K. Tyl při JČE a.s., Lannova 16 
     7 žen na krku - silvestrov. představení 

19:00  KD Dubné - Silvestrovská taneční
       zábava  
20:00  KD Vltava - Silvestr 
22:00  Náměstí Přem. Otakara II.- SILVESTR 

4. 1., 15:00  DS J. K. Tyl při JČE -
  O Honzovi a víle Verunce - pohádka 

6. 1., 19:00  DK Metropol - Tříkrálový koncert 

Přátelé, kamarádi! 
V předsilvestrovské době máme více času na 
zamyšlení. Jistě Vás povzbudí vědomí, že to má svůj smysl:  
píši vám tuto událost, protože to fungovalo v mém případě 
a myslím si, že by  bylo dobře, kdyby z toho měli prospěch i 
ostatní. Po přečtení následující myšlenky v jednom časopise 
jsem konečně našel vnitřní pokoj. V tom článku se psalo:  
"Správná cesta k dosáhnutí vnitřního klidu je vždy dokončit  
všechno, co jsi začal."  Tak jsem se rozhlédl kolem sebe po 
mém malém, haraburdím zaneřáděném bytě a opravdu... 
tolik započatých a nedokončených věcí! Dnes ráno, ještě 
před odchodem do práce, jsem dokončil flašku fernetu, 
láhev  červeného vína, flašku slivovice, flašku vodky, 
2 plechovky Plzně a menší bonboniéru. Nemáte ani 
tušení, jak se dobře cítím...! Tak směle do toho!


