
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 76, ročník X., leden—únor 2012, dvouměsíčník, zdarma 

V měsíci lednu a únoru  

výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

 

   Šober Vladimír  50 let 

   Hakl Vladimír   50 let 

   Ardolfová Marcela  50 let 

   Drmotová Milena  55 let 

   Danihelka Jindřich  60 let 

   Bednářová Zdeňka  60 let 

   Štěpán Václav   60 let 

   Šturma František   60 let 

   Holubová Jiřina  60 let 

   Píchová Blažena  70 let 

   Ondrášková Marie  83 let 

   Mašková Anežka  87 let 

   Anderlová Růžena  87 let 

   Končel Otakar  93 let  

 

Vážení spoluobčané, 

 
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i 
pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce, 

čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné 
problémy. 
Proto mi vážení a milí spoluobčané dovolte, abych Vám jak já, tak celé zastu-

pitelstvo obce Vrábče v tomto nádherném čase popřálo jak krásné a veselé 
prožití vánočních svátků, tak i úspěšný vstup do nového roku 2012.  
 

S úctou 
 
František Ohrazda 
starosta obce  

Starosta roku 2011 

 
Zpráva o výsledku soutěže Starosta roku 2011, 
jejíž už třetí ročník pořádala Nadace VIA spolu 

s Poštovní spořitelnou: 
Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 
222  starostů a starostek českých obcí s po-

čtem obyvatel do 2000. Hodnotitelská komise 
po důkladné a náročné práci vybrala nakonec 
pět finalistů: starostu obce Heřmanice  

p. V. Stříbrného, starostku obce Krásensko  
pí. H. Šíblovou, starostu obce Úsilné  
p. P. Kašpárka, starostu obce Zděchov  
p. T. Kocourka a starostu obce Lány p. K. Skle-

ničku. Vítězem se pro letošní rok stal p. Pavel 
Kašpárek starosta z nedaleké obce Úsilné u 
Českých Budějovic. Od Poštovní spořitelny tak 

získal 250 000 Kč do obecního rozpočtu. Na 
oslavě v Úsilném mu bylo předáno dne  2. pro-
since i tradiční Rychtářské právo, symbol dob-

rého vedení obce. 
Našemu kandidátovi p. F. Ohrazdovi uniklo 
místo finalisty jen o vlásek, protože se umístil 

na čestném šestém místě. Tajně jsme doufali na 
umístění ještě lepší, ale i tak je to pro našeho 
pana starostu velké ocenění za jeho dobrou 

práci pro obec. Přejeme mu mnoho zdaru do 
další práce, ve které ho budou jistě podporovat 
a pomáhat nejen zastupitelé, ale i všichni obča-

né obce Vrábče. 
 
Jaroslav Vepřek  

Vrábče-Koroseky 
 

Adventní večer ve Vrábči 

 
V sobotu 10. prosince proběhl v naší obci slavnostní Adventní večer. Zahájil 
jej koncert v místní kapli, která byla zcela zaplněna a posluchači si poslechli 

známé i méně známe melodie v podání skvělého nevidomého pěvce Radka 
Žaluda, kterého na varhany doprovodil klavírní virtuos Sergej. Byl to skuteč-
ný umělecký zážitek. Poté se pokračovalo již před Obecním úřadem. Slav-

nostní fanfáry, krátký projev pana starosty a rozsvícení stromku navodily tu 
správnou vánoční atmosféru. Poté nastoupil divadelní spolek eNDe Vrábče. 
Mirka Kadlecová a Magda Bínová v rolích Té chvíle Té noci přednesly veršo-

vané přivítání Adventu, následovala pohádka Párkař a zloději, do které se 
děti velmi aktivně zapojily a poté byly odměněny Mikulášskými balíčky. Do-
spělí popíjeli punč, pojídali výtečné cukroví a probírali události místního i 
celonárodního charakteru. Na závěr celé akce se živě rozezněly vánoční ko-

ledy v podání úžasných hudebníků. Děkujeme všem, kteří přišli.  
A.N. 
Fotografie poskytl Jan Trapl  
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U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 13 /2011   
 

Schvaluje: 

1) Rozpočtové optření č.5/2011 (9 hlasů pro) 

2) Cenovou nabídku na “ Pořízení ÚPD obce Vrábče” od firmy 
Ing.arch.Štěpán Václav za cenu 150.000,-- Kč včetně DPH.  
(9 hlasů pro)   

3) Rozpočtový výhled na rok 2012 – 2015 (9 hlasů pro) 
4) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2012 (9 hlasů pro) 
5) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu      

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů 
pro) 
6) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2012 - 
12,08 Kč za 1 m3 bez DPH (9 hlasů pro) 

7) Výši poplatku za vodné pro rok 2012- 18,46 Kč za 1 m3 bez 
DPH. (9 hlasů pro) 
8) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2012. (8 

hlasů pro, 1 hlas proti) 
Týdenní svoz    1.900,--Kč 
1 x za 14 dní   1.350,--Kč 

Jednorázový svoz         80,--Kč 
9) Cenovou nabídku na vpracování PD na akci „Autobusová 
zastávka, Vrábče-Nová Hospoda“ od firmy AP2 za cenu 

19.000,--Kč. (9 hlasů pro)  
 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 14 /2011  
 

Schvaluje: 
1) Rozpočtové optření č.6/2011. (8 hlasů pro) 
2) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2012 jako vyrovnaný.  

(8 hlasů pro) 
3) Inventarizaci majetku + inventarizační komise. (8 hlasů pro) 
4) Smlouvu o dílo od Ing.arch.V. Štěpána na akci “Zpracování 

ÚP obce Vrábče”. (8 hlasů pro) 
5) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. (8 hlasů 

pro) 
6) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny pro rok 2012.  
(8 hlasů pro) 

7) Aktualizaci vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vrábče. (8 
hlasů pro) 

8) Zabezpečení železničních přejezdů na katastrálním území 
obce Vrábče. (8 hlasů pro) 
9) Zakoupení ½ podílů pozemků parc.č.749/3 a 749/4  

v k.ú.Vrábče do majetku obce Vrábče za cenu 10,--Kč/m2. (8 
hlasů pro) 
 
Neschvaluje 

1) Nabídku ze strany firmy FINANCE Zlín, a.s. na odkup akcií 
ČS z majetku obce Vrábče za cenu 80.000,--Kč. (8 hlasů pro) 
 

Pověřuje starostu  
1)  Zajistil zpracování žádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na 
projekt “Malá Vrábecká slavnost“ 2012 z Jihočeského krajské-

ho příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro 
rok 2012. (8 hlasů pro) 

Placená inzerce 

 
Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že od vydání tohoto 
čísla našeho zpravodaje je inzerce v našem zpravodaji zpoplat-

něna a to tak, že 1 cm2 inzerce stojí 5,--Kč. 

Nový občánci 

 
 Kateřina Pýchová, Slavče čp.28, narozena 14.4.2011 
 Kateřina Vojčová, Vrábče čp.154, narozena 18.4.2011 

Poslední rozloučení  

 
Jiřina Bínová, Vrábče čp.80    zemřela   3.03.2011 
Ludmila Janásová, Vrábče čp.3   zemřela 12.09.2011 

Zdeňka Filišteinová, Vrábče čp.104    zemřela 28.10.2011 
František Ševčík, Vrábče čp.24    zemřel    1.12.2011  

Statistika za rok 2011 

 
Narození:             2 
Úmrtí:              4 

Přihlášení:           36 
Odhlášení:           15 
Celkem občanů:          622 

 
Bydlících v obci bez trvalého pobytu cca      130 

Plesová sezóna 

 
Myslivecký ples v Jamném  sobota 14. ledna  2012  
Myslivecký ples ve Vrábči  pátek 20. ledna 2012  

Sportovní ples ve Vrábči  pátek 10. února  2012  
Divadelní ples v Holubově  sobota 25. února 2012 
Hasičský ples ve Vrábči  sobota 10. března 2012 

 

15. Mariášový turnaj 

 
4. února 2012 (sobota) od 13.00 hodin v restauraci Na rynku 
ve Vrábči. 

Prezentace od 12.00 hodin do 12.45 hodin                
Startovné 120,--Kč 

Vánoční mše 

 
Na Štědrý den 24.12.2011 se od 16.00 v kostele sv.Václava  
ve Vrábči koná mše svatá. 

Honební společenstvo 

 
Dne 17.2.2011 od 19.00 hodin se v restauraci Na Rynku ve 
Vrábči uskuteční Valná hromada Honebního společenstva.  

Odkaz na www stránky 

 

Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou, do které patří i 

naše obec má internetové stránky:   

http://farnost-borsov-nad-vltavou.webnode.cz/ 

Foto Jan Trapl 

http://farnost-borsov-nad-vltavou.webnode.cz/


 

 „Je mi líto, pane a paní, to víte, máme 

obsazeno. Ale kdybyste si trochu po-

spíšili v našem baru, tak chytnete ještě 

něco volného na záchytce.”  
 

„Děti, je zemská přitažlivost stále stej-

ná?” 

„Ne, pane učiteli, na Silvestra je nej-

větší.”  
 

„Každý rok k nám na Silvestra chodí 

tchyně, ale letos asi uděláme konečně 

výjimku!” 

„Jakou?” 

„Pustíme ji dovnitř!”  
 

Opilec se vrací ze silvestrovské zába-
vy: „Prosím vás, jak se dostanu na 

nádraží?” 

„Musíte jít stále rovně...” 

„A do háje! Tak to se na nádraží 

dneska nedostanu!”  
 

Sotva přišla ta upomínka, sedl si  

cPorges ke stolu a napsal tento do-

pis:„Velectěný pane! Dovolil jste si mi 

napsat drzý dopis. Upozorňuji Vás, že 

během roku ukládám všechny neza-

placené účty do obálky a vždy na Nový 

rok jeden z nich vytáhnu a ten pak 

slavnostně zaplatím. Napíšete-li mi 

ještě jednou podobný dopis, jste na-

vždy ze slosování 

vyloučen. S veš-

kerou úctou...”  
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MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. informuje 

 
Ve dnech 5. 9. 2011 až 9. 9. 2011 proběhl na MAS příjem projektů v rámci již 7. vý-
zvy příjmu projektů. Ta byla zaměřena na cestovní ruch, technickou infrastrukturu v 

obcích a kulturní dědictví na venkově. Celkem bylo přijato 14 projektů. Dne 25. 10. 
proběhlo závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů, na kterém 
byly všechny přijaté projekty schváleny k financování. Vybrané projekty v rámci 7. 

výzvy lze nalézt na  
www.mas-netolice.cz.  
Dne 27. 10. 2011 byly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu schvále-

ny projekty, které byly vybrány v rámci 6. výzvy příjmu projektů. Nyní se připravují 
podpisy Dohod o poskytnutí dotace, k jejichž podpisu budou žadatelé postupně vyzý-
váni. 
Více informací o činnosti MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. na www.mas-

netolice.cz, www.blanet.cz a na www.jihoceskekaplicky.cz.  

Poplatky 

 
Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 18.1.2012 (středa) bude provedeno vybírání 
místních poplatků v částech obce: 

Koroseky čp.5 - p. Kouba  8.00 -   8.30 hod. 
Kroclov dílna ABOSS  8.45 -   9.15 hod. 
Slavče Kulturní centrum  9.30 - 10.30 hod. 

Vrábče-ves kancelář OÚ            14.30 - 16.00 hod. 
 
Ve Vrábči-zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek 19.ledna 2012 od  

16:00 -18:00 hodin v Hospodě Na zastávce.  
 
Poplatek za psa  50,-Kč/rok za jednoho psa 
     

Poplatek za odpad  
týdenní svoz   1.900,-Kč + 10 pytlů na PET 
Čtrnáctidenní 1.350,-Kč + 10 pytlů na PET 

Jednorázový        80,-Kč 

Čištění komínů 

 
Oznamujeme všem zájemcům, kteří 
mají zájem o vyčištění komínu, že mají 

možnost při placení místních poplatků 
objednat si tuto službu a zároveň si 
objednat z nabídky JEDNOTY - slepice  

atd.  
 
Čistění komínů proběhne v těchto 

termínech: 
Koroseky + Kroclov: pondělí  
13.2.2012 
Vrábče-ves: úterý 14.2. + středa 

15.2.2012 
Vrábče- zastávka: čtvrtek 16.2. + pátek 
17.2. + sobota 18.2. + pondělí   

20.2.2012    
Slavče: úterý 21.2. + středa  22.2.2012 

  

Poplatek za stočné a vodné v roce 

2012 (vybírá ČEVAK a.s.) 
Stočné -  12,08 Kč za 1 m3 bez DPH   
   

Vodné – 18,46 Kč za 1 m3  bez DPH   
Sazba za vodoměr 277,--Kč bez DPH 

http://www.mas-netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz
http://www.blanet.cz
http://www.jihoceskekaplicky.cz
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Tradice Vánoc a Nového roku 

Naše označení vánočních svátků je pře-
vzato z německého Weihnachten = do-
slova "svaté noci" a málokteré období 

v roce je opředeno tolika pověrami, 
tradicemi a zvyky jako jsou právě tyto 
svátky. A protože některé tradice se 

začínají trochu vytrácet, měli bychom si 
je v tento čas připomenout. 
Jednou z nejhlavnějších vánočních tradic 

je vánoční stromeček. Je to z hlediska 
historie tradice mladá, v roce 1812 ho 
poprvé ve svém salonu nazdobil ředitel 
Stavovského divadla Jan Karel Leibich. 

Tenkrát vzbudila ozdobená jedlička  
mezi jeho hosty velkou pozornost a tak 
se další rok  také objevila v mnoha do-

mácnostech a také dnes je tento symbol 
Vánoc neodmyslitelnou dekorací sváteč-
ních dnů. Na vesnici se začal šířit téměř 

až o sto let později, zavěšoval se nad 
štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil 
se hlavně jablky, ořechy a pak také per-

níčky. 
Další vánoční „rostlinou“ je jmelí. Lidé si 
ho nejčastěji připevňují na lustr, případ-

ně nad dveře. Pod jmelím má muž právo 
políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo 
proto, že „kdo se pod jmelím políbí, 

druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po 
způsobu jmelí věčně zelená. 
Než zasedneme ke štědrovečerní večeři, 

připomeneme si  tradici zlatého prasát-
ka, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý 
Štědrý den se postit, tak večer se vám 

zjeví zlaté prasátko, které zaručí hojnost 
a dobrou úrodu na celý příští rok. Dnes 
při zmínce o zlatém prasátku si snad 
každý vybaví malou holčičku v jedné 

známé reklamě a její odpověď:“  Ne,  
ne nemusím, já už ho vidím…“ 
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je 

též zvyk docela mladý. Naši předci 
v tento den jedli hlavně polévky a luště-
ninová jídla, houbové omáčky, čočku, 

„černého kubu“, sušené a vařené ovoce, 
krupičné a kukuřičné kaše polité medem 
nebo sirupem. Ryby byly nejdříve záleži-

tostí bohatých měšťanů, na vesnici se 
začaly objevovat až ve 20. století.  Dnes 
se bohužel kapr stává neatraktivní, je 

vytlačován sumci, štikami, pstruhy a také 
lososem a mořskými rybami. 
Po štědrovečerní večeři si rádi rozkrojí-

me jablíčko – napříč. Kdo ve svém jablku 
najde pěticípou hvězdičku ze zdravích 
jader, v příštím roce ho čeká zdraví a 

štěstí. Podobnou informaci jako jablíčka 
ukrývají i vlašské ořechy. 
Náročnější zábavou býval zvyk lití olova. 
Nad plamenem se roztaví kousek olova 

a pak se najednou vylije do nádoby 

s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo 
ve vodě ztuhne  pak můžeme usuzovat, 
co dotyčného čeká. 

Další z krásných vánočních zvyků je 
pouštění lodiček z ořechových skořápek. 
Do vyprázdněných polovin skořápek 

vlašských ořechů se připevní malá zapále-
ná svíčka a vypustí se do větší nádoby 
s vodou. Jejich plavba předznamenává 

životní dráhu toho, kdo ji vypustil.  
Nesmíme zapomínat ani na štědrovečer-
ní magii.  Nikdy jindy se v českých do-
mácnostech tolik nečaruje, jako právě 

v tento den. Přes den nesmíte zametat a 
vynášet z domu odpadky a smetí, vynesli 
by  jste si štěstí z domu. Při večeři musí 

být vždy sudý počet strávníků, pokud 
není, přidává se talíř pro nečekaného 
hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, 

které si pak každý dá do své peněženky a 
ty pak pomáhají zajistit dostatek financí 
na celý příští rok.  Na Štědrý den se ne-

smí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek 
kulhal Také by se nemělo prát, poněvadž 
to přináší smůlu a neštěstí do domu. 

Naopak, když 25. 12. upečete čerstvý 
chléb a seberete  čerstvě snesená vajíčka 
v ten samý den, je to záruka štěstí a va-

jíčka budou mít kouzelnou moc. Štědrý 
den v pondělí – dobrá úroda, hodně me-
du, v úterý – bude hojnost vína a obilí. 

Boží hod v pátek předpovídá horké léto 
a krásný podzim.        
Po štědrovečerní večeři nastává oka-

mžik, na který se mnohé české děti těší 
celý rok. Rodina se shromáždí kolem 
rozsvíceného vánočního stromku, pod 
nímž jsou zabalené dárky. Podle tradice 

je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek, 
tato postava nemá na rozdíl od Santy  
Clause žádnou ustálenou vizuální podo-

bu. I způsob, jakým k dětem přichází je 
zahalen tajemstvím. Ježíšek je zdrobněli-
nou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o 

Vánocích zdůrazňováno. Původně 
v českých zemích nosíval dárky sv. Miku-
láš, pak v 19. století k nám pronikla po-

stava Ježíška a české děti z obou tradic 
vytěžili maximum – dárky jim nosí Miku-
láš i Ježíšek. 

Za připomínku stojí také tradice koled 
sahá v českých zemích až do středověku 
a ještě nedávno byl součástí především 

venkovského prostředí. Koledníci obchá-
zeli stavení, zpívali písně a za přání všeho 
dobrého dostávali od hospodářů výsluž-

ku. Koledy se dnes zpívají většinou u 
vánočního stromečku a i ty jsou stále 
častěji nahrazovány pouštěním vánoční 
hudby. 

A dostáváme se k poslednímu dni v roce 

– Silvestru. Den bujarého veselí, které 
navazuje na tradici římských satumálií. 
Posledním dnem starého roku je u nás až 

od 16. století, jako důsledek ustálení gre-
goriánského kalendáře. Lidé navštěvovali 
kostel, děkovali za dobré prožití uplynu-

lého roku a modlili se za dobrý průběh 
nového. Rozvoj ekonomiky a vědy v 19. 
století dodal silvestrovské noci větší vý-

znam. Společnost bohatla a v očekávání 
ještě lepšího roku slavila Silvestra stále 
veseleji a okázaleji s množstvím pokrmů 
a nápojů. Od konce 19.století je běžným 

zvykem půlnoční přípitek šampaňským 
s přáním všeho nejlepšího 
v nadcházejícím roce. 

Nový rok byl považován za počátek jarní 
rovnodennosti nebo zimní slunovrat, 
nebyl tradičním mezníkem oddělující od 

sebe kalendářní roky. V lidové tradici se 
dodnes udržuje pověra, že co bude člo-
věk dělat na Nový rok, bude dělat po 

zbytek roku, proto se lidé snaží vyhnout 
hádkám a nepříjemnostem. 
Je velká škoda,  že část společnosti bere 

Vánoce za svátky jídla a dárků.  Materia-
lismus pohlcuje původního ducha Vánoc i 
končícího období roku a tak se pomalu 

ztrácí i potřeba a znalost tradičních zvyk-
lostí. 
Prožijte krásné  Vánoce, zdárně přečkej-

te silvestrovské oslavy a do nového roku 
vykročte tou správnou nohou a náladou.  

     

Ludmila Hálová  

 

Z   H I S T O R I E… Vánoce 


