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POZOR – změna stanoviště !!!

Přečtete si uvnitř 

Podzimní tvoření
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Uklízeli jsme Vrábečsko
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OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 4.11.2017 bude proveden 
Sběr  nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu

Stanoviště pro předání odpadů v lokalitě Vrábče-zastávka nebude z důvodu velkého provozu na silnici 
II.třídy na tradičním místě na parkovišti u hospody, ale odpad se bude předávat

na  parkovišti u fotbalového hřiště v 9.45 - 10.30 hodin.

Advent ve Vrábči 
První adventní neděle letos připadá na 3. 
prosince, takže si dovolujeme pozvat každého, 
kdo se chce zahřát  svařákem, nebo čajem a 
popovídat si se sousedy, na sobotu 2. prosince 
2017 u příležitosti slavnostního rozsvícení 
Vánočního stromu u obecního úřadu.  

Konec roku se pomalu chýlí ke konci, čekají nás svátky Všech svatých a Dušičky a v prosinci Vánoce a oslava 
nového roku.
 K vánočním svátkům patří tradiční pokrmy a jedním z nejtypičtějších a nejznámějších je kapr. Chov 
třeboňského kapra se může pochlubit dlouhou tradicí, která přesahuje sedm století a je spojena se jmény 
významných českých rybníkářů. K nejslavnějším patří Štěpánek Netolický /1460-1538/, který v 16. století začal 
se systematickým budováním třeboňské rybniční sítě. Na jeho práci navázal další slavný rybníkář Jakub Krčín 
z Jelčan /1535-1604/. V polovině 19. stoletní navázal na jejich práci Josef Šusta, který působil na třeboňském 
panství a na základě svých výzkumů zavedl mnoho nových metod, které se v  chovu Třeboňského kapra 
používají dodnes. Zásadní vliv na nový přístup k chovu kaprů měl jeho výzkum zaměřený na výživu ryb.  .
 Kapr je u nás nejdůležitější rybou chovanou v našich rybnících a je pro umělý chov nejvhodnější. Jeho 
původ však není český, jeho formy byly vychovány v Číně a v jihozápadní Evropě a kapr k nám byl dovezen 
jako vyspělá kulturní forma a je první rybou zavedenou uměle do našich vod.
Od 14. století se zdokonalovaly stavení techniky při zakládání rybníků a rybáři se pouštěli do velkých staveb. 
České rybníkářství se koncem 15. století nacházelo na prvním místě v Evropě v počtu rybníků i produkci kaprů. 
Odhaduje se, že v Čechách a na Morově bylo v té době postaveno nejméně 25000 rybníků, vznikaly rybniční 
soustavy na pardubicku, chlumecku a třeboňsku.

Vánoční kapřík
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Společenská rubrika 

Marie Korchová
Milan Škulec
Jiří Homolka
Jan Trapl
Jiří Trapl
Václav Kouba
Emilie Lavičková
Eva Gažáková 
Marie Hálová

50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
89 let

Jubilantům gratulujeme!

V  měsíci listopadu a 
prosinci své významné 
životní jubileum oslavují:

Vážení spoluobčané 
senioři, dovolte mi, 
abych Vás pozval 
na tradiční společné  
“Posezení seniorů”, 
které se uskuteční 
dne 16.prosince 2017
v prostorách 
Obecního domu 
ve Vrábči od 15.00 
hodin.

Slavče - náves
Vrábče - zastávka před hospodou
Kroclov - autobusová zástávka
Jamné - náves
Záhorčice náves
Koroseky - náves
Vrábče - ves - Obecní dům

14:00
14:10
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45

Vážení senioři, všichni jste co 
nejsrdečněji zváni, a to i přesto, že 
případně neobdržíte osobní pozvánku. 
V současné době totiž bohužel nejsou 
k dispozici úplné seznamy lidí, kteří již 
jsou v důchodu a kteří ne. Přesto bude 
samozřejmě snahou, aby pozvánku 
obdržel každý z Vás - včetně seniorů ze 
Záhorčic a Jamného. 

František Ohrazda, starosta obce

Čeká Vás příjemný kulturní program 
a k dobré náladě Vám bude vyhrávat  
dechová hudba z Marzu.
Doprava bude jako vždy zajištěna 
autobusem.

Trasa autobusu

Posezení seniorů

Dušičková stezka odvahy

Mikulášská nadílka

Divadelní spolek e(ND)e Vrábče a SDH Vrábče opět připraví pro 
děti stezku odvahu a to v sobotu 11. 11. 2017, sraz dětí bude u 
vodojemu v 18:00 hodin (malé děti s rodiči), nebo 20:00 hodin 
(velké děti). Více informací bude na plakátech.

V sobotu 9. 12. 2017 navštíví děti z Vrábče Mikuláš, čert a anděl 
v obecním / kulturním domu ve Vrábči. Děti se mohou těšit na 
doprovodný program, soutěže i dětskou diskotéku a rodiče na 
příjemné společné předvánoční posezení. Akce začne v  15:00 
hodin.
Pro děti do 9ti let s  trvalým bydlištěm ve Vrábči mohou rodiče 
jako vždy objednávat balíček s nadílkou – nahlašte se, prosím, 
nejpozději do 30. listopadu na telefonní číslo 739 272  749, 
případně e-mail podzimkova.petra@email.cz, Petra Podzimková. 

Po té bude objednávka balíčků uzavřena. 

Podzimní tvoření
Na Podzimním tvoření dětí, které se konalo 8. 10. 2017  v místním 
Obecním domě se  tvořilo výhradně z přírodních materiálů a myslím 
si, že si to všichni řádně užili.   Maminky pro tvořitele připravily 
malé občerstvení a zároveň  jsme využili   i ohniště v prostorách 
Dopravního hřiště k opečení buřtů.
Za bezplatné využití Obecního domu moc ,,děkujeme´´ a jelikož 
se   tvoření zadařilo, rádi bychom podobnou akci s  vánočními 
motivy zrealizovali 2. 12. 2017 od 14.00 hodin. Po skončení 
tvoření se děti pochlubí svými výrobky u společného rozsvícení 
vánočního stromu před budovou OÚ. Všichni kdo mají zájem 
zúčastnit se tvoření jsou vítáni.

Pavel Vojč
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Poslední myslivecká leč

Myslivecké sdružení Vrábče 
vás srdečně zve na “Poslední 
mysliveckou leč”, která se koná 

v sobotu dne 11. 11. 2017 od 19.00 
hodin v pohostinství Na Rynku  
Vrábče–ves. 

Pro dobrou náladu bude vyhrávat 
hudba a nebude chybět ani  tombola.

Divadelní sezóna se blíží pomalu ke konci a my můžeme bilancovat. 
Po úspěšné premiéře jsme odehráli ještě několik představení 
a jako každý rok, tak i letos zahrajeme v závěru roku naposled 
pro místní diváky. V pátek 29. prosince v KD Vrábče zahrajeme 
derniéru představení Kdo tě sem prsk? Kdo bude chtít, toho zveme 
i na posezení s malým pohoštěním.

A ještě jedna prosba: naléhavě hledáme člověka, který by nám 
obsluhoval zvukovou a světelnou techniku v příštím roce. Zároveň 
srdečně děkujeme Vláďovi Weberovi, který to s námi táhnul až 
doteď. Dále děkujeme panu Šoberovi, který nám každoročně 
pořizuje kvalitní videozáznam, takže můžeme nabídnout i 
videonahrávku z premiéry. Zároveň bych chtěla poděkovat i 
záhorčickým kolegům, kteří pobavili hrou Král Šumavy trochu jinak. 
Výkony pana Čondla, paní Brejžkové, paní Kamlachové a dalších 
byly výborné a náves obce Záhorčice je prostě skvělé jeviště
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

V sobotu 23. září se několik dobrovolníků z Vrábče připojilo k akci 
Ukliďmě svět – Ukliďme Česko a společnými silami uklidili Vrábči 
a její okolí. Akce se zúčastnilo 13 dospělých a 16 dětí. Pro děti bylo 
jako odměna na závěr připraveno divadlo u hospody na zastávce, 
skákací atrakce od manželů Vlkových a opékání buřtíků. Všem, 
kteří se zúčastnili, děkujeme.

Pravidelně každou středu od 9 hodin 
probíhá batolecí klubík pro děti do 
3 let (resp. do 6 let) a jejich rodiče 
v prostorech obecního domu ve Vrábči. 
S dětmi cvičíme a tvoříme ve výtvarných 
dílničkách. Vzhledem k  pracím, které 
ještě v  prostoru probíhají, je sice jeho 
provoz omezen, ale za pěkného počasí 
se rodiče s  dětmi scházejí venku.  
Aktuální informace jsou vždy vyvěšeny 
na facebookové stránce Mateřské a 
rodinné centrum Vrábče.  Na setkání s 
rodiči i dětmi se těší Eliška.

Těšíme se i na další akce pro rodiče a děti 
v naší obci v příštím roce. Jejich rozpis 
bude uveden v  lednových Novinkách. 
Za Mateřské a rodinné centrum Vrábče 
přejeme všem občanům klidný zbytek 
roku 2017, pohodové Vánoční svátky a 
úspěšný vstup do roku 2018 a děkujeme 
za přízeň a dětskou radost. 

Divadlo

Uklízeli jsme Vrábečsko

Batolecí klubík
Vrabčáček
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Pokračování ze strany 1

 Rybolovem se člověk živil od nepaměti, první stopy se nachází již ve starší době kamenné. U nás 
nacházíme velké množství archeologických nálezů, které potvrzují, že již v období Velké Moravy byl na 
našem území rybolov značně rozšířen. Třicetiletá válka /1618-1648/ znamenala úpadek pro rybníkářství po 
celých Čechách. Třeboňské rybníky zpustly nebo byly vážně poškozeny a to včetně slavných rybníků Svět 
a Rožmberk, válka způsobila útlum chovu kaprů na mnoho let. Zásadní vliv na další rozdvoj chovu kapra na 
Třeboňsku měl příchod již zmiňovaného Josefa Šusty /1835-1914/, který od roku 1879 zastával funkci ředitele 
třeboňského panství. Nové poznatky o chovu kaprů na Třeboňsku byly východiskem k mnoha zdokonalením 
v hospodaření na třeboňských rybnících.  Za jeho působení se podařilo produkci ryb zdvojnásobit. Podařilo se 
mu pečlivým výběrem kaprů se specifickými znaky vyšlechtit plemeno Třeboňského kapra, které dodnes platí 
na velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraniční.
 Rybníkářství je typické pro střední a východní Evropu, u nás je jeho rozvoj nerozlučně spojen s rodem 
Rožmberků. V České republice se dnes nachází okolo 21000 rybníků.
 Přeji vám dobrou chuť a ať vám nezaskočí kostička.

Asekol - Vrábče


