
 

V měsíci lednu a únoru výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  

            Fessl Lubomír        60 let           

 Neubauerová Alena 60 let 

 Bedlán Josef        65 let 

 Chromý Jan        65 let  

 Ohrazda František    81let 

 Karlíček Tomáš        81 let 

 Pulcová Marie        82 let 

 Ondrášková Marie    85let 

 Mašková Anežka       89let 

 Anderlová Růžena     89let 

  

  

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 88, ročník XI., leden—únor 2014, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

Divadelní bál 

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce tan-

ce a divadla na tradiční DIVADELNÍ BÁL.  

V sobotu 22. února 2014 od 19ti hodin  

v sále Restaurace pod Kletí v Holubově po-

řádá eNDe Vrábče bál, tentokrát ve stylu 

filmových postav, takže účastníci mají takřka 

neomezenou možnost výběru, do které fil-

mové postavy se převléknou. Zahájení bálu 

nebude tentokrát tanec, ale "Ivánku, kamará-

de "- a několik scének z notoricky zná-

mých  českých komedií v podání herců sou-

boru. Jako hosté vystoupí holubovští bubení-

ci XIXAO Drums, nebude chybět samozřej-

mě ani tombola. Účastníky bálu přiveze  

i odveze pan Novotný . Za vstupenku zapla-

títe i letos 100 Kč. Těšíme se na Vaši účast. 

 

Alena Neubauerová 

Přání do nového roku 

Vážení a milí, chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste se zúčastnili všech na-

šich kulturní akcí a kteří jste chválili, i měli nápady co a jak zlepšit nebo dělat ji-

nak. Pro letošní rok máme v plánu kromě  Malé vrábecké slavnosti i další záleži-

tosti, jako je návštěva Jihočeského divadla, Noc kostelů a další. Škoda, že není 

větší aktivita i z Vaší strany. Například Muzeu ve Slavči by určitě " slušely" různé 

přednášky, promítání fotek, výstavky perníčků, vánočního pečiva i všelijakých 

rukodělných výrobků. Říká se, že jaká je kultura, takový je národ. Nemyslím si, že 

by naše obec  byla nekulturní. Takové drobnosti, jako je zdravení, děkování, sluš-

né chování ke spoluobčanům, nevhazování nerozložených papírových škatulí do 

kontejneru, tak aby se tam už nic jiného nevešlo, udržování čistoty kolem hřbito-

va, nepřivazování čtyřnohého kamaráda na řetěz k boudě - to všechno si jistě 

každý v novém roce sám u sebe srovná v hlavě a přebere si, jestli má sám u sebe 

co zlepšit. Kulturní člověk, v pravém smyslu slova, neškodí a neobtěžuje své oko-

lí, ba naopak přináší klid a pohodu. A sype ptáčkům. Zkrátka je prospěšný rodině, 

sousedům i zvířátkům. Takže Vám všem přeji hodně štěstí, zdraví a lásky a kultu-

ry ve Vašich životech. 

Alena Neubauerová 

Vážení spoluobčané 

Rok 2013 končí a tak mi dovolte, abych Vám za sebe, ale i za celé obecní zastu-

pitelstvo obce Vrábče touto cestou poděkoval za celoroční práci, kterou jste 

pro obec vykonali a které si nesmírně vážím. 

K nadcházejícím svátkům vánočním a k tomu, aby se nám vše v roce 2014 

dařilo a naplnila se i naše skrytá přání, Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, 

štěstí, lásku, mír, mnoho osobních i pracovních úspěchů a především vzájemné 

porozumění a úctu jednoho k druhému. 

 

S úctou 

František Ohrazda  

Statistika za rok 2013 

Narození:    8 

Úmrtí:     8 

Přihlášení:  49 

Odhlášení:    2 

Celkem občanů: 704 

Bydlících v obci bez trvalého pobytu cca 80 

Vánoční mše 

 

Na Štědrý den 24.12.2013 se 

od 16.00 v kostele sv. Václava 

ve Vrábči koná mše svatá. 

Foto: Denisa Márová a 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  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K ZÁPISU 11/2013   

 

Schvaluje: 

 

1) Prodej parcely č.st.168 o výměře 4 m2 v k.ú. Slavče.  

(9 hlasů pro) 

2) Smlouvu o věcném břemenu spočívající v uložení kabelové-

ho vedení na parcele č.267/9,1617/8 v kú. Slavče, stavba  

„Slavče, Kadlecová, č.par.283/3, kabel NN“. (9 hlasů pro) 

3) Smlouvu o věcném břemenu spočívající v uložení kabe-

lového vedení na parcele č.1402/9, 3280/1, 3281/1 v 

kú.Vrábče, stavba „Kroclov, Hynková, č.par. 1310/01, kabelo“.

(9 hlasů pro) 

4) Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu spočívající 

v uložení kabelového vedení na parcele č.3264/1v kú. Vrábče ,  

stavba  „Vrábče rozcestí č.p. 62 kabel NN“. (9 hlasů pro) 

5) Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu spočívající 

v uložení kabelového vedení na parcele č.533/17, 556/14 a 

3330 v kú.Vrábče, stavba „Vrábče zastávka – přeložka NN - 

SŽDC“. (9 hlasů pro) 

6) Smlouvu ohledně pronájmu části parcely č.481/13 o 

výměře 9 m2 v k.ú. Vrábče. (9 hlasů pro) 

7) Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrábče jako dárce 

a obcí Boršov nad Vltavou jako obdarovaný, ohledně poskyt-

nutí daru - finanční částky 50.000,--Kč. (9 hlasů pro) 

8) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 30.9.2013. (9 hlasů 

pro) 

9) Ponechat pojištění obecního majetku u Hasičské vzájemné 

pojišťovny, a.s. (9 hlasů pro) 

10) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2014 

12,08 Kč za 1 m3 bez DPH (9 hlasů pro) 

11) Výši poplatku za vodné pro rok 2014 - 18,46 Kč za 1 m3 

bez DPH. (9 hlasů pro) 

12) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2014: 

Týdenní svoz 2.000,--Kč, 1 x za 14 dní 1.400,--Kč, jed-

norázový svoz 80,--Kč. (9 hlasů pro) 

13) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2014 (9 hlasů pro) 

14) Zachování rozsahu využití parcel č.476/1 a 476/3 v k.ú. 

Vrábče lokalita „3d“ v souladu se schválenou změnou č.3 ÚP 

obce Vrábče, jako plocha pro bydlení. (9 hlasů pro) 

15) Studii novostavby RD v lokalitě Rozinka. (9 hlasů pro) 
Neschvaluje 

1) Realizaci studie komunikace v ulici Zastávka-Pod Tratí. (9 

hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Zaslat studií dopravního řešení místní komunikace v ulici 

Zastávka-Pod Tratí občanům bydlícím v této ulici. (9 hlasů 

pro) 

Bere na vědomí 

1)  Rozpočtové opatření č.9/2013 

2)  Různé 

Soutěž Starosta roku 2013 

 Pražská Nadace VIA pořádá každoročně celostátní soutěž o 

nejlepšího starostu z obcí do 2000 obyvatel. Záměrem soutě-

že je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům ma-

lých obcí. Nominaci na ocenění zasílají samotní občané, kteří 

mohou práci svého starosty nejlépe posoudit a tak mu vyjád-

řit podporu a poděkování. ( V roce 2011 se náš pan starosta 

umístil v této soutěži údajně na šestém místě z více než 200 

nominovaných!) V přihlášce je třeba zodpovědět celou řadu 

nejrůznějších otázek týkajících se běžného i kulturního a 

sportovního života v obci, spokojenosti občanů, spolupráce 

starosty s místními firmami a s okolními obcemi atd. Našeho 

starostu pana Františka Ohrazdu jsme letos opět nominovali, 

protože  si na svůj účet připsal v posledních letech řadu 

úspěšných akcí, a tak nebyl bez šancí uspět ještě lépe. Naše 

přihláška byla letos podpořena celkem 232 podpisy občanů. 

Na podpisové akci se podíleli zejména pan Horák z Vrábče, 

paní Zdrhová a paní Kelnerová z Korosek, paní Hálová z 

Kroclova a paní Neubauerová z Vrábče-Zastávka, za což jim 

vyslovuji velké poděkování. Výběr z nominovaných starostů 

provádí určená devítičlenná komise a výsledky se vyhlašují 

koncem října. My ale už dnes víme, že náš pan starosta 

byl  po prvním kole vybrán mezi prvních třicet. Toto umístění 

pokládáme za velmi pěkný úspěch. Podle posledních informací 

do 2. kola soutěže postoupilo pět finalistů, mezi kterými, bo-

hužel, náš pan starosta chybí. Oceněni budou starostové: paní 

Balláková, Sv.Ján nad Malší, pan Mikulášek, Sloup (Blansko), 

pan Novotný, Podbřezí (Rychnov n.Kněžnou), pan Sršeň, 

Studánky (Šumperk) a pan Valenta, Březno (Chomutov).  

Jaroslav Vepřek, Koroseky 

Foto: Jan Trapl 

Foto: Jan Trapl 

Foto: Jan Trapl 
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Plesová sezóna 

 

Myslivecký ples ve Vrábči  10.ledna 2014 (pátek) 

Myslivecký ples v Jamném  25.ledna 2014 (sobota) 

Sportovní ples ve Vrábči    7.února 2014 (pátek) 

Divadelní ples v Holubově  22.února 2014 

(sobota) 

16.Mariášový turnaj 

 

1.února 2014 (sobota) od 13.00 hodin v restauraci Na 

Rynku ve Vrábči 

Prezentace od 12.00 hodin do 12.45 hodin                

Startovné 120,--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+Rozinka:  Pondělí 10.2.2014 

Vrábče - ves:    Úterý    11.2.2014  

Vrábče zastávka:    Středa   12.2.2014 + 

    Čtvrtek 13.2.2014  

Slavče:     Pátek    14.2.2014 

Sobota 15.2.2014 jen pro občany, kterým se žádný termín 

nebude hodit.  

kominík Martin Straka 

tel.č.: 734 333 673 

Poplatky 

 

Obecní úrad Vrábče oznamuje, že dne 22.1.2014 (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 - 10.00 hod 

Vrábče-ves kancelář OÚ            14.30 - 16.00 hod 

 

Ve Vrábči-zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek 23.ledna 

2014 od 16:00 -18:00 hodin v Hospodě Na zastávce.  

Poplatek za psa              50,-Kč/rok za jednoho psa 

Poplatek za odpad týdenní svoz 2.000,-Kč + 10 pytlů na PET 

   Čtrnáctidenní 1.400,-Kč +10 pytlů na PET 

     Jednorázový     80,-Kč 

 

Poplatek za stočné a vodné v roce 2014 

(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 

Prodej vánočních kaprů 

Kapr výběr nad 3 kg 75,--Kč/kg 

Zpracování ryb 45,--Kč/1 kus 

Prodejní doba: 

22.12.  9 - 16 hod 

23.12.  9 - 16 hod 

24.12.  9 - 14 hod 

Místo prodeje - Mříč za fotovoltaickou elektrárnou u areálu ZD 

Křemže 

Prodej do vyprodání kaprů - kontakt. Kadlec Jan  mob.721 931 

125 
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Tentokrát si trochu připomeneme nejen 

tradice českých Vánoc, ale podíváme se 

na zvyky a tradice sousedních zemí. O 

těch českých jsem už  jednou psala, ale 

znovu si je připomenout, myslím neško-

dí. 

Tradiční české Vánoce začínaly ráno, 

kdy si hospodyně přivstala, aby mohla 

začít připravovat štědrovečerní pokrmy. 

Vařila rybí i bramborovou polévku, čoč-

ku, houbového kubu z krup a česneku. 

V ošatce již byla připravená upečená 

vánočka a chléb. Při všech těch přípra-

vách dobrot se neujídalo, protože ten, 

kdo vydržel nejíst až do večeře, měl 

možnost uvidět zlaté prasátko. Když 

bylo štědrovečerní jídlo hotové, zabavila 

hospodyně děti, aby mohl hospodář 

opatřit a hlavně ozdobit stromeček. Ke 

stolu se usedalo s první rozsvícenou 

hvězdou na obloze. Výzdobě stolu se 

věnovala velká pozornost, na jednom 

rohu ležel pecen chleba, aby měla rodina 

co jíst i během roku. Na druhém rohu 

ošatka s tím, co pole dalo, to pro lepší 

úrodu. Na třetí roh se pokládaly peníze, 

slibující blahobyt a na posledním čtvrtém 

rohu ležela miska na zbylé kousky jídla. 

Byl to dar pro dobytek a slepice. Stůl 

obepínal řetěz nebo provaz, který sym-

bolizoval soudržnost rodiny. 

Štědrovečerní pokrmy se lišily podle 

krajů a movitosti rodin. V některých 

domácnostech přišel jako první na stůl 

hrách, pak teprve polévka, která měla 

dodat sílu a čočka, která měla přinést 

rodině v novém roce peníze. Pak přišel 

na řadu kuba, ryba nebo jiné maso, 

v žádné domácnosti nechyběla vánočka, 

případně cukroví, které se podávalo 

s kávou, čajem a někde i s vínem, pivem 

nebo pálenkou.   

Od stolu se odcházelo, když všichni do-

jedli. Zbytky od večeře se rozdělily mezi 

dobytek, který jen tuto magickou noc 

mluvil lidskou řečí. Také ovocným stro-

mům se dávaly zbytky jídla, aby dobře 

rodily a studni, aby měla čistou vodu. 

Po štědrovečerní večeři přinesl do svět-

nice hospodář stromeček ozdobený 

sušenými jablíčky, švestkami, ořechy, 

cukrovím a řetězy. Zapálil svíčky a všich-

ni si zazpívali koledy. Dříve se koledy 

zpívaly každý večer až do odstrojení 

stromečku. Vánoce se slaví téměř na 

celém světě. Odlišují se zvyky i jídla, 

která se servírují na sváteční stůl. Jen 

dětské těšení se na dárky je všude stej-

né. Tak se na některé vánoční tradice 

našich sousedů podíváme. 

Vánoce v Německu 

Ty se nejvíce  podobají těm našim. De-

korace však bývají mnohem honosnější a 

Ježíšek se u nich jmenuje Chriskind a na 

severu Německa Weihnachtsmann. K 

večeři se podává pečená štika, candát na 

roštu nebo plněný kapr. Mezi oblíbené 

štědrovečerní masité pokrmy patří i tzv. 

konšelská mísa, která obsahuje mix vep-

řové pečeně, kachny, husy, krůty, uzené-

ho masa a smetanové klobásy. Na závěr 

večeře se servíruje jablečný závin. 

Vánoce v Anglii 

Tradiční Vánoce v Anglii se točí kolem 

větévky trnky, jež možná byla prababič-

kou dnešního vánočního stromku a také 

tzv. wassailingu. Jedná se o svátek nejen 

farmářů, který se slaví v rodinném kruhu. 

Jedí se horké koláče, popíjí cider. Poté se 

jde do sadu a koláč namočený v cideru 

se pokládá mezi větve a zbytkem nápoje 

se stromy ještě postříkají. Muži střílejí z 

pušek do stromu a přitom se tluče na 

hrnce a pánve a zpívá se píseň wassailin-

gu. Tímto prapodivným rituálem se od-

hání zlý duchové ze sadu a povzbuzují se 

ti dobří, jež zaručí bohatou úrodu v příš-

tím roce. 

Vánoce ve Francii 

Ty jsou ve znamení Pere Noël neboli 

Otce Vánoc a le reveillon, což je tradiční 

půlnoční pokrm. Vánoční jídlo se skládá z 

ústřic, klobásek, pečené šunky, salátů, 

ovoce, sladkostí a také samozřejmě vína. 

Neměl by chybět ani Kristův koláč nebo 

Kristův chléb. 

Vánoce v Itálii 

Štědrý večer v Itálii se slaví schůzkou s 

přáteli a rodinou. Dárky se zde totiž 

dostávají obdobně  až první svátek vá-

noční ráno. Štědrovečerní večeře se i 

zde liší podle regionu, tradic i chutí. Po-

dává se krocan, ryby a v poslední době i 

těstoviny. Zajímavé je, že se v Itálii nepe-

če cukroví. 

Vánoce v Řecku 

Vánoce v Řecku začínají již 40 dní pře-

dem a v tomto období se podává chris-

topsomo neboli boží chléb. Vánoce tu 

jsou druhým největším pravoslavným 

svátkem. Na Štědrý den chodí řecké děti 

od domu k domu, přejí vše dobré a zpí-

vají vánoční píseň zvanou Kalanda. Za to 

dostávají cukroví nebo sušené ovoce. 

Vánoce v Dánsku 

Ty bývají pro Dány nejkrásnějším obdo-

bím v roce, kdy se všichni navštěvují. 

Podle jedné staré a milé dánské tradice 

nesmí návštěva odcházet z domu, aniž by 

byla plně nasycena. Z toho důvodu jsou 

Z   H I S T O R I E…něco o Vánocích 

vždy připraveny mísy se sladkostmi, slad-

kým i slaným pečivem. Z generace na 

generaci se dnes v Dánsku dědí okolo 

300 druhů cukroví. Tradičním vánočním 

jídlem je rýžový pudink s celou mandlí. 

Ten, kdo ji najde, vyhrává malé marcipá-

nové prasátko. Dále se podává pečený 

krocan nebo husa plněná jablky a sušený-

mi švestkami s červeným zelím a kara-

melovými bramborami. Na závěr si Dá-

nové vychutnávají sladké pečivo. 

 

A už se zase díváme na poslední stranu 

kalendáře roku 2013, staré kalendáře 

nahradíme novými, zbilancujeme uplynulý 

rok, co se povedlo a co ne a pomalu se 

budeme vracet do zaběhnutých kolejí. 

Opět se rozběhne koloběh života napl-

něný láskou, štěstím, ale i bolestí a 

zármutkem, různými povinnosti a sta-

rostmi i užíváním si klidu a pohody.  

Přeji vám všem prožití posledních dní 

tohoto roku ve zdraví a radostné vykro-

čení do dalšího roku s přáním pevného 

zdraví a úspěchu v práci i osobním živo-

tě. 

 

Ludmila Hálová 


