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Pranostiky na měsíc leden:
kamen, vyprávěli si příběhy, pověsti a pohádky a zpívali. Kromě vyspravování prádla a drobných domácích nástrojů se pokračovalo i v předení, draní V lednu voda, velká škoda.
Je-li leden suchý a studený, bude
peří a tkaní. V některých domácnostech se také vyráběly různé řemeslné
únor sněhový.
výrobky určené pro další prodej. Zdobily se kraslice, vyřezávaly se ﬁgurky
Lednové mlhy větší mokré jaro.
a kuchyňské náčiní, pletlo se, vyšívalo a paličkovalo, vyráběly se dřevěné
Suchý leden – mokrý červen.
pantoﬂe, hrábě a košťata, pletly se koše a ošatky, štípaly se šindele.
Únorové pranostiky:
V tomto chladném měsíci bychom neměli zapomínat na zvířátka a dopřát
Svatý Matěj ledy láme.
jim seno mrkev, jablka, protože hlad umí být obzvlášť krutý. Krmítka pro
Na svatého Matěje rampouchy,
ptáčky by neměla zůstat prázdná.
úrodný rok na mouchy.
Únor je podle starých tradic měsíc hodokvasů a nevázaného veselí. PokraÚnor bílý – pole sílí.
čují a vrcholí totiž oslavy masopustu, které započaly v lednu po rozjímavém
Jestli únor honí mraky, staví břeadventním půstu. Lidé se veselím připravovali na předvelikonoční půst.
zen sněhuláky.
Hromnice (2.února) jsou čtvrtícím dnem, což je přesně polovina doby od
Leží-li kočka v únoru na slunci,
zimního slunovratu (cca 21. prosince a jarní rovnodennosti cca 21. březještě v březnu za kamna poleze.
na). Keltové v tento den slavili Imbolc (Imbolg nebo také Oimelc, což by se
dalo přeložit jako „ovčí mléko“). V únoru se totiž bahní ovce, čili rodí se jehňata a díky tomu si mohli lidé obohatit
jídelníček právě ovčím mlékem.
Slované tomuto dni říkali Zimní Dědkové a věřili, že první jarní bouře v tomto období má na svědomí rodící se bůh
Perun. První jarní bouře Slované uctívali – klekali na zem a líbali ji, mávali polním nářadím a zatínali do země před
vraty sekeru (Perunova zbraň), aby mu tak pomohli vyhnat zlé zimní duchy. Také se uklízelo a zapalovaly se očistné
ohně. Ženy se oblékaly do zářivých barev jara – oranžové, žluté a zelené. Protějšímu srpnovému dni k Zimním Dědkům říkali Slované Letní Dědkové.
Křesťané zas v tento den slavili svátek Uvedení
Páně do chrámu. Druhého února je tomu totiž
43 dní od narození Krista a podle Hospodinových obecných pravidel a zásad lidského těla se
mají chlapci očišťovat po 43 dnech a dívky po
80 dnech od narození. Rodiče přitom přinášeli
kněžím různé oběti – například beránka k zaříznutí. Později se uchytil zvyk svěcení svící v kostele. Z tohoto zvyku se dotvořil obyčej, kdy svíce
posvěcené v den Uvedení Páně do chrámu, měly
chránit stavení proti hromu a bouřím – hromniční
svíce. Od těchto svící pak pravděpodobně pochází
i název svátku – Hromnice.
Ludmila Hálová

Firma POKORNÝ- SÍTĚ s.r.o.
se sídlem v Brloze
přijme

zaměstnance na šicí dílnu
na trvalý pracovní poměr
do jednosměnného provozu.
Místo zaměstnání – Brloh
Kontakt:
POKORNÝ-SÍTĚ s.r.o.
382 06 Brloh 117
Telefon: 380 745 229
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příspěvky pište na e-mail novinky@vrabce.cz nebo zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na
387 250 512, faxujte na 387 251 180. © OÚ Vrábče a CHCIWWWSTRANKY.CZ
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Rozsvícení společného vánočního stromu
1. prosince 2018

Kulturní kalendář akcí
v obci Vrábče 2019
Ples MS Vrábče
Ples MS Jamné
Turnaj v mariáši
Ples TJ Vrábče
Dětský karneval
Ples divadelního spolku eNDe
Tři dechovky v jednom
Noc kostelů – kytarový
koncert
Dětský den a Den otevřených
dveří hasičské zbroj.
Rybářské závody
110.výročí SDH Vrábče
Malá Vrábecká slavnost
Memoriál J.Litvana –
fotbalový turnaj
Divadelní premiéra eNDe
JAWA sraz
Posezení pod lipami ve Slavči
Halloweenská stezka odvahy
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Setkání seniorů

Vážení spoluobčané,

11. 1. 2019
26. 1. 2019
2. 2. 2019
9. 2. 2019
16. 2. 2019
22. 2. 2019
27. 4. 2019
11. 5. 2019

Obecní dům
Hostinec v Jamném
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Kostel sv. Václava

25. 5. 2019

U hasičárny

25. 5. 2019
15. 6. 2019
6. 7. 2019
13. 7. 2019

Vrábecký rybník
Vrábče-náves
Hospoda Na Zastávce
Hřiště Vrábče-zastávka

Rok 2018 končí a tak mi dovolte, abych Vám za sebe, ale i za
celé obecní zastupitelstvo 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 2019 dařilo a naplnila
se i naše skrytá přání, Vám všem
přeji hlavně pevné zdraví, štestí, lásku, mír, mnoho osobních
i pracovních úspěchů a především vzájemné porozumění
a úctu jednoho k druhému.
S úctou
František Ohrazda, starosta obce

Hospoda Na Zastávce
27. 7. 2019
Hospoda Na Zastávce
3. 8. 2019
Náves ve Slavči
10. 8. 2019
2. 11. 2019 Les nad Vrábčí (Třebiště)
Před budovou OÚ
30. 11. 2019
Obecní dům
7. 12. 2019
Obecní dům
14. 12. 2019

Přečtete si uvnitř
Vánoční prodej ryb
Poplatky
Pozvánka na ples spolku eNDe
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Statistika
za rok 2018
Narození:
Úmrtí:
Přihlášení:
Odhlášení:
Celkem občanů:
Bydlících v obci bez
trvalého pobytu cca

3
5
30
23
780
50

Zástupci jednotlivých částí obce
Ohrazda (Koroseky + Rozinka + Ves-Na Dolánku)
Trapl (Slavče-rozcestí + Slavče)
Fessl (Ves-Na Návsi + Ves-Ke Školce)
Novotný Z. (Kroclov + Ves-Na Horánku)
Novotný M. (Zastávka-Pod Tratí + Zastávka-U Rybníka)
Záviš (Zastávka-Budějovická (levá strana)
+ Zastávka-U Lesa)
Podzimková (Zastávka-Budějovická (pravá strana)
+ Zastávka-Pod Třebištěm)
Homolková (Zastávka-Pod Klukem + Zastávka-U Hřiště)
Stýblo (Nová Hospoda + Ves-Kroclovská)

602 175 701
732 667 657
721 606 613
775 262 446
606 767 761
602 157 625
739 272 749
602 110 627
602 496 111

O lednu a únoru
Zase začíná další rok našeho života, někdo si dává předsevzetí, co
udělá lépe, rychleji a pravidelně. Než budete svá novoroční předsevzetí plnit, podíváme se na některé lidové tradice a co se píše o lednu
a únoru.
Po Vánocích, které končí svátkem Tří králů, počíná období masopustu (6. 1. 2019). To končí masopustním úterým (letos 6. 3.), které
nastává 47 dní před Velikonoční nedělí. Toto období je ve znamení
hojnosti, svateb, plesů a jídla. Nevázané veselí s sebou neslo zároveň chtěný efekt ve formě rození potomků do vhodné doby. Svatý
Martin ukáže, co masopust dokáže!
Leden je charakteristickým především pranostikou: „Leden ve dne
svítí, v noci pálí.“, což znamená, že ve dne je jas a v noci silně pálí
mráz. V první polovině ledna jsou časté inverze, kdy se celý den
v nižších polohách drží chladno. Co se týče zemědělství, je během
ledna nejvhodnější mráz. Po desátém lednu často přichází tzv. „psí
dny“ – lednové psí dny (také zima, že by psa nevyhnal). Koncem
ledna se často oteplí, což se v pranostikách objevuje jako hromniční
obleva.
Dříve dlouhé večery byly časem draní peří a přástek (předla se ovčí
vlna a len). Dokud vše nebylo pod sněhem, spravovala se stavení i
hospodářské a řemeslné náčiní. Jakmile uhodily tuhé mrazy, život
se přesunul do světnice. Zde se muži, ženy i děti sesedli u teplých
Pokračování na straně 4

Společenská rubrika
V měsíci lednu a únoru
2019 své významné
životní jubileum oslavují:

Keplingerová Ilona
Fessl Lubomír
Neubauerová Alena
Bedlán Josef
Chromý Jan
Vejskrab Josef
Ševčík František
Ohrazda František
Karlíček Tomáš
Pulcová Marie
Anderlová Růžena
Fesslová Anežka

50 let
65 let
65 let
70 let
70 let
81 let
83 let
86 let
86 let
87 let
94 let
96 let

Jubilantům gratulujeme!

Amur – 85 Kč/kg
Kapr výběr – 81 Kč/kg
Rybí vnitřnosti – 65 Kč/kus
Zpracování ryb – 50 Kč/kus

Více o horském taoismu na www.sundo.cz
NOVINKY leden–únor 2019

Koroseky, Kroclov,
Rozinka, Vrábče-ves
Vrábče-zastávka
Slavče

středa 6. 2. 2019
čtvrtek 7. 2. 2019
pátek 8. 2. 2019

Sobota 9. 2. 2019 jen pro občany,
kterým se žádný termín nebude hodit
nebo co se nestihne udělat.
Cena kontroly a čištění (+zpráva
o kontrole) 500 Kč
Kominík Martin Straka
Telefon: 734 333 673

Honební společenstvo
Všem vlastníkům pozemků, kteří jsou
členy Honebního společenstva Vrábče
oznamujeme, že dne

Prodejní doba
22. 12. 9–16 hodin
23. 12. 9–16 hodin
24. 12. po telefonické domluvě

1. 2. 2019 od 19.00 hodin
v Obecním domě ve Vrábči

Místo prodeje

se koná Valná hromada Honebního
společenstva Vrábče.

SUNDO

tel. 737 236 741 Jitka Kocánová

Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 16. 1. 2019 (středa) bude
provedeno vybírání místních poplatků v částech obce
Koroseky
Kroclov
Slavče
Vrábče-ves

hasičárna
dílna ABOSS
Kulturní centrum
kancelář OÚ

8.00–8.30 hod.
8.45–9.15 hod.
9.30–10.00 hod.
14.30–16.00 hod.

Ve Vrábči-zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek
17. ledna 2019 od 16.00–18.00 hodin v hospodě Na Zastávce.

Poplatek za psa
50 Kč / rok za jednoho psa

Poplatek za odpad
Týdenní svoz
+10 pytlů na PET
2 000 Kč
obec doplácí 386 Kč

Čtrnáctidenní svoz
+10 pytlů na PET
1 400 Kč
obec doplácí 89 Kč

Kombinovaný svoz
+10 pytlů na PET
1× týdně: 1. 10.–31. 3.
1× za 14 dní: 1. 4.– 30. 9.
1 700 Kč
obec doplácí 237 Kč

Jednorázový svoz
80 Kč
obec doplácí 6 Kč

(vybírá ČEVAK a.s.)

Kontakt:
Kadlec Jan (mobil 721 931 125)

Vhodné pro ženy i muže, zkušenostise cvičením nejsou podmínkou, možné začít i v průběhu kurzu

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.

Poplatek za vodné a stočné v roce 2019

Mříč za fotovoltaickou elektrárnou,
vedle areálu ZD Křemže
Prodej do vyprodání kaprů

Práce s dechem a kultivace vnitřní síly,
pramene pevného zdraví a dlouhověkosti

Poplatky

Vánoční prodej ryb

Od 8. 1. 2019 každé úterý 19:00–20:30,
tělocvična u MŠ Vrábče
Starobylý cvičební systém vycházející z tradice horského
taoismu

Dynamická sestava k posílení a protažení celého těla

Čištění komínů

Stočné – 35,26 Kč/m3 včetně DPH
Navýšení ceny stočného je 2,48 Kč/m3. Toto navýšení
ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu ČOV a
zvýšením ceny za likvidaci kalů.

Pozvánka na ples spolku eNDe

Vánoční mše

16. Mariášový turnaj
2. února 2019 (sobota) od 13 hodin
v Obecním domě ve Vrábči. Prezentace od 12.00 do 12.45 hodin.
Startovné 120 Kč.
Kontakt: F. Ohrazda
387 250 512, 602 175 701
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Vodné – 24,04 Kč/m3 včetně DPH
Navýšení ceny vodného je 0,98 Kč/m3. Toto navýšení ceny
je odvozeno povinností tvořit fond na opravu vodovodního
zařízení a zvýšením ceny za elektřinu. Pevná sazba za
vodoměr je stanovena ve výši 277 Kč bez DPH, tato cena
zůstává ve výši roku 2018.
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Na Štedrý den v pondělí 24. 12. 2018 se
od 16.00 v kostele sv. Václava ve Vrábči
koná mše svatá.

Kompostárna
Vážení spoluobčané, oznamujeme
Vám, že od 8. 12. 2018 je uzavřena
kompostárna až do 15. 3. 2019. Prosíme,
aby jste toto oznámení respektovali.
NOVINKY leden–únor 2019

Spolek divadelníků eNDe Vrábče srdečně zve všechny lidi, kteří
se rádi baví, na divadelní bál, nazvaný PLES PŘÍŠER. Jak už název napovídá, čím hroznější maska, tím lépe. Ples se koná 22. 2.
2019 od 19.30 v sále DK Vrábče, hraje skupina Slakers, vstupné
je dobrovolné a tombola bohatá.
Při této příležitosti si dovoluji poprosit soukromé osoby i ﬁrmy
o laskavý příspěvek do tomboly chudých herců. Děkujeme a těšíme se. Budeme se opět snažit připravit vám pěkné letní představení a šířit slávu amatérského divadla po okolních obcích,
jako tomu bylo v roce 2018, kdy naše štace byly myslím úspěšné.
Za eNDe Mája N.
http://www.ende.cz/
strana

3

