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Velikonoční svátky
Jaro už je za dveřmi a tak bychom si měli připomenout nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce a s 
nimi spojené tradice, které se na venkově většinou dědí z pokolení na pokolení. Tradice se často vázaly na 
běh slunce a proměny přírody během roku, souvisely se zemědělstvím, které bylo pro drtivou většinu obyvatel 
hlavním zdrojem obživy. Církev pak dokázala starým zvyků vtisknout ráz křesťanského svátku.

Pro křesťany jsou Velikonoce především spojovány se vzkříšením Ježíše Krista. Na tyto svátky se křesťané 
připravují  čtyřiceti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. 

Velikonoce, jako svátky umučení a vzkříšení, patří k základním křesťanským pohyblivým svátkům. Ostatní 
pohyblivé svátky se odvozují vždy od data velikonoční neděle. Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo 
na dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, a současně mu předcházel jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo 
bylo vzato za základ a křesťanské Velikonoce (velikonoční neděle) se slaví vždy první neděli po prvním jarním 
úplňku a letos připadá velikonoční neděle na 5. dubna.

Letos začíná Svatý týden 29. března Květnou nedělí a oslavuje Kristův vjezd do Jeruzaléma několik dnů před 
jeho umučením. Následuje Popeleční středa (někdy také Škaredá, Sazometná, Smetná) a to je první postní den. 
V tento den se vymetají saze a domy se čistí a připravují na svátky. Zelený čtvrtek vzniknul pravděpodobně z 
toho, že se v tento den měla jíst jen zelená strava – myšleno zelenina. Jedna z tradic udává, že hospodyně 
vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v 
domě nedržely blechy. Na Zelený čtvrtek při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak „odlétají do Říma“ až do 
Bílé soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami. V tento den se také koná obřad mytí 
nohou.

Následuje Velký pátek, který je odvozen od velkého tajemství. Je to připomínka dne smrti a ukřižování Ježíše 
Krista a proto je prožíván jako den půstu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií ve tři hodiny 
odpoledne zemřel Ježíš na kříži, a proto se přibližně v tento čas scházejí věřící k zvláštní bohoslužbě. K tomuto 
dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou sílu země, která se na Velký pátek otvírala a na 
krátkou dobu zpřístupňovala poklady.  Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve 
skále, ze kterého vycházela záře. 

Pokračování na straně 4
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Společenská
rubrika 

Chaloupková Jana
Janásová Olga
Švarcová Růžena
Šmíd Pavel
Vepřek Jaroslav
Zdrhová Blažena
Bícová Zdeňka
Jankovská Blažena
Kadlecová Anna
Chaloupková Ludmila

50 let
55 let
60 let
60 let
82 let
82 let
83 let
86 let
88 let
93 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci březnu a dubnu 
2015 své významné 
životní jubileum oslavují:

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na hřiště 
Vrábče-zastávka.

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Strýčice

Týn B

Bavorovice B

Neplachov

Žabovřesky

Dívčice

So 4. dubna

So 18. dubna

So 25. dubna

So 9. května

So 23. května

So 6. června

16:30

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Mariášový turnaj 
ve Vrábči 

V sobotu 7.2.2015 se konal již 19.ročník 
Mariášového turnaje ve Vrábči, 
kterého se zúčastnilo 36 hráčů.

Pořadí na prvních třech místech:

1. Filek Jaroslav
2. Matoušek Miloslav
3. Kalina Josef

Z místních borců se umístil na 24. místě 
Lavička Vojtěch a na 34. místě Šmíd 
Pavel. Poděkování především patří 
organizátorům turnaje Františkovi a 
Jarmile Vejskrabovým.

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, poděkování patří 
Vám všem, kteří jste přispěli finanční 
částkou na Tříkrálovou sbírku, která byla 
provedena na území naší obce a obce 
Hradce.  Především, ale patří poděkování 
všem koledníkům.  

Vrábče + ves

Kroclov + Koroseky

Vrábče - zastávka

Slavče

Hradce

Celkem
Celkem za farnost

8.040 Kč

8.231 Kč

4.626 Kč

3.707 Kč

2.516 Kč

27.120 Kč
167.740 Kč

ČOV Vrábče - zastávka
Již brzy bude v naší obci dokončena stavba čistírny odpadních vod 
Vrábče Zastávka. Pro obyvatele této lokality bude její zprovoznění 
významnou novinkou. Po zahájení zkušebního provozu budou 
moci začít s přepojováním splaškových odpadních vod a odvádět 
odpadní vodu přímo do kanalizace, nikoliv přes septiky, či žumpy 
jako nyní. Mnohé z vás jistě zajímá, zda je to povinné. 

V zákoně o vodovodech a kanalizacích, konkrétně v § 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., je uvedeno, že „obecní úřad může v přenesené 
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku 
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní 
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné.“ Zároveň tentýž zákon v § 18 nedovoluje, že 
pokud je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, vypouštět 
do kanalizace odpadní vody přes septiky či žumpy. 

Kromě splnění zákonné povinnosti se tím majitelé domů zbaví 
zdroje nepříjemného zápachu a navíc ušetří za pravidelné vyvážení 
a likvidaci usazeného obsahu žump a septiků. Obracíme se proto 
na vlastníky nemovitostí s naléhavou žádostí, aby zajistili přímý 
odtok splaškových odpadních vod z nemovitostí do kanalizace 
prostřednictvím domovních kanalizačních přípojek, nikoliv přes 
septiky, či žumpy, pokud je to technicky možné. 
V opačném případě může obecní úřad v přenesené působnosti 
tuto zákonnou povinnost uložit vlastníkům vymahatelným 
rozhodnutím, po kterém následuje úplné správní řízení včetně 
zajištění projektu přípojky, zkoušek těsnosti apod. a to se všemi 
ekonomickými dopady. 

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodohospodářské 
infrastruktury obce je připravena na vyžádání poskytnout 
majitelům nemovitostí potřebné odborné údaje a podklady pro 
přípravu a realizaci přepojení vnitřní kanalizace mimo domovní 
septiky a žumpy.

V měsíci květnu nebo červnu OÚ předpokládá uskutečnit schůzku 
s občany z lokality Vrábče-zastávka, na které budou přítomni 
odborníci ze strany firmy ČEVAK a.s. Termín a místo bude včas 
oznámeno.

My, občané osady Koroseky, zveme obyvatele obce Vrábče k 
oslavě výročí 650 let založení osady Koroseky. Těšíme se na vás 
dne 1. května 2015 ve 14.00 hodin  pod lípou u hasičárny.

Pozvání na oslavu
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OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,
že v sobotu dne 11. dubna 2015 bude proveden

Sběr nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Vrábče – ves
Rozinka
Koroseky

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
10:45 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:15

náves
parkoviště u hospody
náves
před hasičárnou
před čp. 108
před hasičárnou

Jaké druhy nebezpečného odpadu se sbírají:
- plechovky se zbytky barev, ředidel, lepidel atd.
- akumulátory, monočlánky, oleje
- znečištěný textil od olejů, léky

Jaké druhy velkoobjemového odpadu 
se sbírají:
- pneumatiky - pouze z osobních    
  automobilů
- koberce, bojlery, nábytek, různé plasty
- čistý textil - oděvy (svázané do balíku)

Sběr proběhne tím způsobem, že ve stanovených časech a na určených místech převezmou pracovníci firmy   
A.S.A., a.s. od občanů uvedené odpady. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) 
Obce Vrábče, nikoliv pro podnikatele.  Případné dotazy zodpoví OÚ Vrábče.

Seznam míst - sobota 11. dubna 2015

Ilustrační foto

   SUBVENTIO o.s.  
      Měli jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých             

 dopravní nehodu? Utrpěli jste pracovní úraz?  
        (Podle zákona má každý, kdo cizím zaviněním utrpěl újmu na zdraví, 
                             nárok na náhradu škody – odškodné). 

 
Kdo má nárok na odškodnění? 

Poškozený na zdraví nebo příslušníci rodiny, kteří přišli o někoho ze svých 
blízkých. 

Kdo může být naším klientem, dojde-li k dopravní nehodě?                       
Spolujezdec, chodec, cyklista, nebo jakýkoli další účastník dopravní nehody; 

v některých případech i viník dopravní nehody.  

Kdo může být naším klientem, dojde-li k pracovnímu úrazu? 
Každý, kdo utrpěl újmu na zdraví při plnění svých pracovních povinností. 

 
Poraďte se s námi včas, nejlépe hned poté, co došlo k nehodě či  

úrazu. Vyvarujete se tak řady problémů, které kdykoli v budoucnu 
mohou vzniknout. 

 
SUBVENTIO o.s. je první specializované občanské sdružení v ČR, 
které zdarma poskytuje komplexní poradenství v oblasti nároků     
na odškodnění v případě újmy na zdraví či úmrtí, k němuž došlo          

při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu.  
  

                                           SUBVENTIO o.s.  
Jihovýchodní IV 906/5, Praha 4, 141 00  

mobil : + 420 720 669 386 , + 420 720 561 213 
email : info@podanaruka.cz 
web : www.podanaruka.cz 

Kontakt v regionu:  
 
 

 

 
V rámci námi poskytovaných služeb se snažíme poškozeným pomoci uplatnit       

veškeré nároky tak, aby odškodné získali v maximální možné výši.                         
Spolupracujeme s renomovanými odborníky v oboru práva a lékařství. 

Posezení s dechovkou
Vážení spoluobčané, milovníci dechové hudby, 
dovolte mi, abych Vás pozval na hudební 
odpoledne “Tři dechovky v jednom”  které 
se uskuteční  dne 28. března   2015 v nových 
prostorách Obecního domu ve Vrábči od 15.00 
hodin.

Čeká Vás příjemné hudební odpoledne kde Vám 
k  dobré náladě a třeba i k tanci bude vyhrávat  
dechová hudba z Marzu + K-KLUB + Novoveská 
pětka.

Doprava bude zajištěna autobusem.

Trasa autobusu:

Slavče - náves
Vrábče – zastávka - před hospodou
Koroseky - náves
Záhorčice - náves
Jamné - náves
Kroclov - autobusová zastávka

14:00 
14:05
14:20
14:25
14:30
14:35

Srdečně zve starosta
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Ludmila Hálová

Pokračování ze strany 1

Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník. Také se 
chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých popěvků se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. 
Hospodyně připravovala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.

O Bílé sobotě se neslaví mše svatá. Bílou sobota znamená konec půstu, pečení velikonočních beránků a 
mazanců, poslední koledováním, pletli se pomlázky, zdobila se vajíčka. V sobotu se také uklízelo, bílilo. 

Velikonoční neděle – někdy též Boží hod velikonoční, slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavnost 
křesťanského církevního roku. Slaví se Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Provádělo se svěcení velikonočních 
pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.

O Velikonočním pondělí je pomlázka a velikonoční hodování. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se 
spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou 
malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou

Druhá neděle velikonoční je označována jako Bílá neděle - novokřtěnci nosili toho dne naposledy bíle křestní 
roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.

Připomínkou několik velikonočních symbolů:

Velikonoční vajíčko -  Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, 
úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. 
Vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků 
souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto 
lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. 

Velikonoční beránek - Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské 
civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně 
podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Po dlouhé a nevlídné zimě už se určitě všichni těšíme, až nakoupíme první jarní kytičky, vyzdobíme si byt, 
obarvíme kraslice a upleteme pomlázky. První svátky v roce určitě všem přinesou radost z nových začátků.

Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z. s. zve nejmenší děti na KARNEVAL
Konat se bude v sobotu 28. 2. 2015 v prostorech Obecního domu ve Vrábči 
(u MŠ a dopravního hřiště) od 14 hodin. Můžete se těšit na spoustu her a 
zábavy včetně maškarního reje :) Vše zahájí průvod masek - před začátkem 
karnevalu se sejdeme na dopravním hřišti a obejdeme společně vrábečskou 
náves :) Za podporu děkujeme fi rmě Essox s. r. o.

Vstupné 50 Kč za rodinu, pozor – kapacita omezena! 
Rodiče v maskách vítáni :)

Více info na mrc.vrabce@seznam.cz, 739 272 739, 
http://mrc-vrabce.webnode.cz/ a FB

Zahradnické práce Jaroslav Oupic
Kompletní realizace zahrad a mnoho 
dalších činností v zahradnických 
pracích (kvalita a dobrá cena). 

Tel.: 604 231 577 nebo www.zahrady-
zpo.cz nebo www.zahradyoupic.cz

Masáže Marie Pánková
Zvu Vás do nově otevřené provozovny   na adrese: 

Zastávka – U Rybníka 157, Vrábče

Nabízím masáž klasickou, lymfatickou, havajskou, lávové kameny

Více informací na www.pankova.net
Telefon: 603 226 239


