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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 zastupitelstvo obce 
Vrábče v tomto nádherném čase popřál jak 
krásné a veselé prožití vánočních svátků tak i 
úspěšný vstup do nového roku 2020. 

S úctou  
František Ohrazda, starosta obce

Přečtete si uvnitř 
Vánoční prodej ryb
Poplatky
Vánoční mše

str. 2
str. 3
str. 3

Statistika za rok 2019
Narození:
Úmrtí:
Přihlášení:
Odhlášení:
Celkem občanů:

Bydlících v obci bez 
trvalého pobytu cca

11
8

34
8

810

40

Oznámení
Obecní úřad Vrábče přijme pracovníka pro 
pomocné práce (podmínka řidičské oprávnění 
sk. B)  na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin 
denně od 1. 4. 2020.  
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Společenská rubrika 

Candra Jaroslav
Kotrbatý Jiří 
Bína Jiří
Schuckerová Jaroslava
Janás František
Horáková Ilona
Russfell Pavel
Zemanová Alena
Štifterová Anna
Pokorná Marie
Vejskrab Josef
Ševčík František
Ohrazda František 
Karlíček Tomáš
Pulcová Marie 

50 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
75 let
75 let
82 let
84 let
87 let
87 let
88 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci lednu a únoru 
2020 své významné 
životní jubileum oslavují:

Mariášový turnaj
1. února 2020 (sobota) od 13 hodin  
v Obecním domě ve Vrábči. Prezentace 
od 12.00 do 12.45. Startovné 120 Kč.

Kontakt: F. Ohrazda
387 250 512, 602 175 701

Vánoční prodej ryb

Kapr výběr – 81 Kč/kg
Amur – 84 Kč/kg  

Candát kuchaný chlazený – 280 Kč/kus 
Zpracování ryb – 60 Kč/kus 
Rybí vnitřnosti – 65 Kč/kus

Prodejní doba
22. 12. 9–16 hodin
23. 12. 9–16 hodin

24. 12. po telefonické domluvě

Místo prodeje
Mříč za fotovoltaickou elektrárnou 

u areálu ZD Křemže
Prodej do vyprodání zásob

Kontakt:  
Kadlec Jan (mobil 721 931 125)

Vážení spoluobčané, ráda bych vás tímto oslovila s prosbou o zapojení se 
do malého průzkumu. Každoročně jsou vyhlašovány soutěže Obec přátel-
ská rodině a Obec přátelská seniorům, které pořádá Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Naše obec získala v roce 2019 třetí místo v soutěži Obec 
přátelská rodině a mohli jsme tak díky neinvestiční dotaci částečně obnovit 
dětská hřiště v obci. Průzkumem bychom rádi zjistili, jak se obyvatelům 
v naší obci žije a co by uvítali. Sloužit bude také právě pro přípravu podkla-
dů pro uvedené soutěže. Napište mi proto, prosím, pokud máte jakékoliv 
podněty, nápady či připomínky, co a jak bychom mohli zlepšit, podpořit 
nebo realizovat. Případně jaké jiné akce, aktivity nebo podporu pro děti, 
rodiny či seniory byste v obci uvítali. Za vaše názory budu velice ráda.

Za sociální komisi obce, 
Mgr. Petra Podzimková (podzimkova.petra@email.cz)             

Průzkum a podněty – Obec přátelská 
rodině a Obec přátelská seniorům

Plesová sezóna
Myslivecký ples ve Vrábči
Myslivecký ples v Jamném
Divadelní ples ve Vrábči
Zábava TJ Vrábče

pátek 10. ledna 2020
pátek 24. ledna 2020

sobota 15. února 2020
sobota 21. února 2020

Ráda bych touto cestou poděkovala za podporu v roce 2019 Obci Vrábče, 
Budějovickým Štěrkopískům s.r.o., firmě MPRINT, dalším sponzorům a dárcům 
a všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s realizací akcí pro děti v průběhu 
roku. Zároveň bych ráda oslovila vás všechny, kteří máte chuť se jakkoliv do 
akcí zapojit nebo nějaké další akce či aktivity realizovat – ozvěte se.

Za Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. Petra Podzimková

Během Vánočních svátků bude probíhat svoz standardně. Takže i na druhý 
svátek vánoční  se odpady vyvážejí.
Taktéž bych Vás rád upozornil, že od 1. 1. 2020 je obec povinná zajistit sběr 
použitých olejů. Nádoby pro tento sběr budou umístěny v lokalitě Vrábče-
-ves a Vrábče-zastávka. Olej se do nádob vkládá v uzavřených PET lahvích!

Svoz odpadů v období svátků

Poděkování

Pranostiky na leden
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody – mnoho 
vína, mnoho vody – málo vína
Když roste tráva v lednu, roste 
špatně v červnu.
Leden studený, duben zelený.
Lednová zima i na peci je znát.
Když v lednu včely vyletují, to 
nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak 
vysoko tráva poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima 
v květnu. 

Suchý leden, mokrý červen.

Pranostiky na únor
Co si únor zazelená – březen si 
hájí; co si duben zazelená – květen 
mu to spálí.

Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost 
žita i pšenice.
Na svatého Valentinka sej přísadu 
do záhonka
Svatý Valentínek – jara tatínek.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich 
nadělá je.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 
v březnu poleze za kamna
V únoru sníh a led – v létě nanesou 
včely med.
Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, 
připravuj si na únor kožich.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý 
horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká 
zima potom bývá.
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Poplatky
Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 15. 1. 2020 (středa) bude 
provedeno vybírání místních poplatků v částech obce

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

oznamujeme, že dne

 14. 2. 2020 od 19.00 hodin  
v Obecním domě ve Vrábči 

se koná Valná hromada Honebního 
společenstva Vrábče.

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
16. ledna 2020 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
2 200 Kč

obec doplácí 376 Kč

Poplatek za vodné a stočné v roce 2020
(vybírá ČEVAK a.s.)

Vodné –  24,76 Kč/m3 včetně DPH 
Navýšení ceny vodného je 0,72 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 2019.

Stočné –  35,59 Kč/m3 včetně DPH
Navýšení ceny stočného je 0,33 Kč/m3. Toto navýšení 
ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu ČOV a 
zvýšením ceny za elektřinu.

Čtrnáctidenní svoz
+10 pytlů na PET

1 500 Kč
obec doplácí 87 Kč

Kombinovaný svoz
+10 pytlů na PET

1× týdně: 1. 10.–31. 3. 
1× za 14 dní: 1. 4.– 30. 9.

1 850 Kč
obec doplácí 220 Kč

Kompostárna
Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, 
že od 1. 12. 2019 je uzavřena kompostár-
na až do 31. 3. 2020. Prosíme, aby jste 
toto oznámení respektovali.

Vánoční mše
Na Štedrý den v úterý 24. 12. 2019 se od 
16.00 v kostele sv. Václava ve Vrábči koná 
mše svatá.

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.

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

Sobota 8. 2. 2020 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

čtvrtek 6. 2. 2020

pátek 7. 2. 2020

Poděkování
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, tak první zpracování novinek 
připravil v roce 2000 pan Milan Neubauer. Po x letech ho vystří-
dal pan Viktor Mára a následně v roce 2014 pana Máru vystřídala 
firma pana Daniela Hrádka – viz CHCIWWWSTRANKY.CZ.  Toto 
vydání Novinek je poslední vydání ze strany pana Daniela Hrádka, 
kterému touto cestou mnohokrát děkuji za velmi dobrou spolu-
práci při tvorbě našeho zpravodaje. Staronovým grafikem našeho 
zpravodaje bude opět pan Milan Neubauer, kterému přeji, aby se 
mu dařilo zpracovávat zpravodaj minimálně tak dobře, jako když 
začínal před 20 lety. Takže přátelé, kdo jsme četli první Novinky 
v roce 2000, tak jsme o 20 let starší – to to letí.   

Jednorázový svoz
90 Kč

obec doplácí 2 Kč
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Batolecí klubík – bude i v dalším roce otevřen dětem a rodičům na mateřské  / rodičovské dovolené každou 
středu od 9 hodin v obecním domě ve Vrábči  (vedle MŠ) – přijďte si pohrát a popovídat v přátelském duchu, 
maminek (i tatínků) je tu hodně :-)  Batolecí klubík vede v současné době dobrovolně Marcelka Marková a 
tímto jí moc děkujeme. 

Akce pro děti v průběhu roku – i v roce 2020 se můžete těšit na tradiční akce jako karneval, dětský den, 
připojení s akci Ukliďme svět – ukliďme Česko, a nebo Mikulášská nadílka. Pozvánku na karneval najdete již 
v těchto Novinkách.

Pro všechny rodiče, kteří chtějí sdílet informace a pozvánky na akce i jiné, máme zřízenou otevřenou 
skupinu na Messengeru „Rodiče – Vrábče“.

Akce a aktivity připravované Mateřským  
a rodinným centrem Vrábče v roce 2020

Milí spoluobčané, 

na úvod bych Vám ráda připomněla, že mi mů-
žete napsat na e-mail: novinkyzvrabce@seznam.
cz. Pokud nechcete, psát nemusíte, ale občas 
napsat můžete :-). 

Ráda bych touto cestou ze srdce poděkovala 
dvěma andělům, a to Míše a Monice z hospody. 
Na jaře jsme našli koťátko, Bobinu. Krásné, čer-
né, zlobivé, oprsklé. Ale naše. Máme doma fenu 
Sindy, která se stala kočičí mámou. Dokonce si 
nechala žužlat cecíky. A pak, na podzim se nám 
Bobina ztratila. Největší radost měl můj kocour 
Mikeš, ten byl šťastný, že tu ten vetřelec není, 
ale my jsme to oplakali. Naštěstí šla sestra na 
brigádu do hospody a tam zjistila, že se tam den 
předtím objevila černá kočička, o kterou se Míša 
s Monikou postaraly jako o vlastní. A představte 
si, byla to naše Bobina. Sindy knučela blahem. 
A Bobina? Ta byla celá zmatená, bála se. Zjistili 
jsme, že jí nejspíš pokousal nějaký pes. Ale dnes 
je to všechno již zahojené. Bobina je ještě drzejší 
než  předtím a zase si ze Sindy dělá maminku. 
Takže Vám ze srdce děkujeme za záchranu naší 
potvůrky. Jsme šťastný, že máme takovýhle spo-
luobčany. 

A ted hurá k našim tématům:

Zahrada 
Sice je zima a vše odpočívá, ale pokud 
chcete mít v létě krásné a bohaté papriky, tak 
doporučujeme zasadit semínka již na konci 
ledna. Rada mého taťky: pokud nechcete 
kupovat semínka v obchodech, tak si kupte 
klasickou papriku a ty semínka z papriky si 
usušte a pak použijte. Super pomůcka jsou plata 

od vajec. Do každého dílku dejte max. dvě semínka a 
pak až vám vyklíčí, tak ustřihněte ten dílek plata a celé to 
zasaďte. Máme to vyzkoušené, funguje to. 

Květiny
Nezapomeňte na květiny, které jste si uskladnili před 
zimou. I tyto květiny je třeba občas zalévat a hlavně kont-
rolovat zda nejsou napadení škůdci. 

Teenagers
Doufáme, že všechna omladina dostala od Ježíška přes-
ně to, co si přála. A snad to nebylo jako u nás, kdy nej-
mladší stála u stromečku a odškrtávala si dárky ze svého 
seznamu :-). Pokud se Ježíšek u vás netrefil, tak nezou-
fejte, nejste v tom sami. 

Plesová sezóna 
Právě nastává ten krásný čas, kdy ženy stojí u šatníku 
a lamentují, že nemají co na sebe. Páni se snaží povolit 
knoflíky u společenských kalhot. Je to čas, kdy vyrážíme 
za kulturou. Za dob našich babiček byl ples/bál velká 
událost, na kterou se všichni celý rok těšili. Ženy si vzaly 
zářivé, dlouhé šaty a stříbrné či zlaté střevíce. Muži si 
vzali své obleky a společně vyrazili na ples/bál. V dnešní 
době to již není taková událost. Myslím si, že je to škoda. 
Takže přátelé, pokud máte možnost, tak si vyjděte na 
nějaký místní ples. Vrábče, případně okolní vesnice, na-
bízejí řadu krásných plesů. A hlavně si to užijte do sytosti. 
Dobrou zábavu. 

Na závěr zase jedno motto pro všechny maminky:
Jsem máma. Baví mě pít studené kafe, být ve stresu 
z každého zvuku, pořád vykřikovat nesahej na to a nech 
tu zásuvku, případně co to máš v puse. Čokoládu jíst ve 
skrytu a naprosto nehlučně, ráda v jednom kuse sbírám 
věci z podlahy a sním o tom, jak se jednou vyspím sama. 
Ale neměnila bych za nic na světě :-). 

Vaše M. S.

Volnočasové aktivity


