
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 70,    ročník IX.,  leden—únor 2011,   dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

Vážení spoluobčané 

 
Blíţí se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke 
společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. 

Společně proţité chvíle pohody, radostí a odpuštění jsou tím 
nejkrásnějším dárkem, který si můţeme přát.  Vánoční svátky 
jsou především příleţitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem 

velmi potřebujeme, ţe lidské dobro je tou největší hodnotou 
života. Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti. 
Váţení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jak já, tak 

celé zastupitelstvo obce Vrábče v tomto nádherném čase po-
přál jak krásné a veselé proţití vánočních svátků, tak i úspěšný 
vstup do nového roku.  
 

S úctou 
 
František Ohrazda 

starosta obce  

Redakce Novinek blahopřeje všem zvoleným zastupitelům 

a přeje mnoho energie do dalšího volebního období 

 
STAROSTA ROKU 2010 
 
Nadace VIA spolu s Poštovní spořitelnou pořádají soutěž o nejlepšího 
starostu  v obcích do 2000 obyvatel. Letos probíhal již druhý ročník 

této soutěže dotované slušnou částkou pro vítěznou obec. (Nadace 
VIA poskytuje granty i další formy podpory neziskovým organizacím  - 

- více na www.nadacevia.cz).  
Záměrem soutěže je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci staros-

tům malých obcí. Nominaci na ocenění zasílají samotní občané, kteří 
mohou práci svého starosty nejlépe posoudit a tak mu vyjádřit pod-

poru a poděkování. 
O konání této soutěže jsme se z regionálního Deníku dozvěděli u nás 

v Korosekách příliš pozdě. Do uzávěrky, která byla 6. září,  zbývalo už 
jen pár dní, ale přesto jsme se rozhodli přihlášku podat. Bylo třeba 

zodpovědět celou řadu otázek na činnost starosty a život v obci. 
Např. uvést tři jeho nejvýznamnější počiny pro obec, jak ze změnil 

život v obci za jeho působení, jaké jsou v obci spolky a sdružení, jak 
fungují a jak je starosta podporuje, jaké granty a sponzory starosta 

získal atd. K přihlášce pak bylo nutno připojit nejméně 20 podpisů 
podporujících občanů . 

Přihláška do soutěže byla nakonec vypracována a odeslána . 
Na podporu byly získány podpisy jen od 23 občanů Korosek, proto-

že  více nebylo možno v tak krátkém čase stihnout (občané ostatních 
částí obce jistě prominou). 
Do soutěže letos došlo více než 200 přihlášek, které posuzovala hod-

notitelská komise Nadace VIA. Ta vybrala z celého počtu pět návrhů 
a jen ty budou oceněny. Vyhlášení vítěze bude začátkem prosince. 

Náš návrh na starostu roku z velkého množství přihlášek bohužel 
vybrán nebyl.  Pan František Ohrazda byl na ustavujícím zasedání no-

vých zastupitelů opět zvolen starostou obce Vrábče i pro další čtyři 
roky, což svědčí o tom, že se ve svém úřadě osvědčil, je oblíbený a 

občané věří, že bude ve své dobré a záslužné práci pokračovat. Opo-
rou mu budou, jako dosud, naši zastupitelé ze všech částí obce. V 

příštím roce pak jistě budeme moci zaslat přihlášku do soutěže o 
starostu roku znovu. Doufáme, že získáme podporu všech našich 

spoluobčanů. 

Za občany Korosek  
ing. Jaroslav Vepřek 

Přistálo v redakční poště... 

Informace pro vlastníky pozemků 
 

Kaţdý  vlastník pozemku má povinnosti se o svůj pozemek starat  dle 

zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

dalších zákonů v pl. znění - konkrétně pak dle ust.§ 3 odst.1 písm.a) 

tohoto zákona (základní povinnosti fyzických a právnických osob - 

“vlastník pozemku je povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škod-

livých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, 

nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí a 

zvířat”). V případě nedodrţení tohoto ustanovení se vlastník vystavuje 

riziku naplnění skutkové podstaty přestupku dle ust.§ 78 odst.2 

písm.a) shora uvedeného zákona s moţností uloţení peněţité sankce 

do 30.000,--Kč (pokutu ukládá příslušný orgán obce s rozšířenou 

působností - Magistrát města České Budějovice). Tato informace je 

dobrou radou pro všechny, kteří se chtějí vyvarovat nepříjemností se 

sousedy. 

 Vánoční mše 
 

Na Štědrý den 24.12.2010 se od 16.00 v  

kostele sv.Václava ve Vrábči koná mše svatá. 

http://www.nadacevia.cz
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Z Á P I S  Z  U S T A V U J Í C Í H OZ Á P I S  Z  U S T A V U J Í C Í H O Z A S E D Á N Í  Z A S E D Á N Í  Z A S T U P I -

T E L S T V A  O B CE  V R Á B ČE  DN E  5 . 1 1 . 2 0 1 02 0 1 0   

 

Přítomni: p.Ohrazda, Vojč, Kubata, Fessl, Novotný, Trapl, Zdrha, Záviš, Hálová + 

občané dle prezenční listiny. 

Ustavující jednání zahájil a řídil pan Ing.Fessl, který přivítal přítomné a seznámil je s 

programem jednání. 

 

Program:  

1) Zahájení 

2) Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb  

3) Sloţení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce 

4) Volba volební a návrhové komise pro přípravu voleb 

5) Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí 

6) Organizační záleţitosti, diskuse 

7) Zpráva návrhové komise - přednesení návrhu na usnesení 

8) Závěr 

 

O návrhu jednání bylo hlasováno, schválen jednohlasně. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan  Ohrazda a paní Hálová. 

Zapisovatelem byla jmenována paní Neubauerová. 

 

2) Do mandátové komise pro ověření voleb byli navrţeni: 

 pan Zdeněk Kubata  - předseda 

 pan Pavel Záviš  - člen 

 pan Jan Zdrha  - člen 

O návrhu bylo hlasováno a všichni členové mandátové komise byli schváleni 

jednohlasně.  

Předseda mandátová komise pan Kubata přednesl zprávu mandátové komise, která 

potvrdila  správnost zápisu okrskové volební komise a bylo ověřeno osvědčení o 

zvolení členů obecního zastupitelstva (viz příloha č.1). 

Členka Okrskové volební komise slečna Štíchová, přednesla Prohlášení okrskové 

volební komise - preferenční hlasy kandidátů ZO. Zpráva schválena jednohlasně. 

 

3) Dalším bodem programu bylo sloţení slibu členů obecního zastupitelstva. Pan 

Ing.Fessl přečetl “Slib“, který potom kaţdý zvolený člen obecního zastupitelstva 

podepsal a obdrţel osvědčení o zvolení člena obecního zastupitelstva.  

 

4) Do volební a návrhové komise byli navrţeni: 

 pan Ing.Jan Trapl                 - předseda 

 pan Miroslav Novotný                - člen 

 pan Pavel Vojč                 - člen 

O návrhu bylo hlasováno, všichni členové volební komise byli schváleni jednoh-

lasně. 

 

5) Provedena volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí 

Předseda volební komise pan Ing.Trapl přednesl návrh na kandidáty, ke kterému 

nebyly vzneseny ţádné připomínky a mohlo proto proběhnout veřejné hlasování.  

  

Starosta obce - navrţen a zvolen                                  pan František Ohrazda 

Zástupcem starosty - navrţen a zvolen                         pan  Ing.Jan Trapl  

Předsedou finančního výboru - navrţen a zvolen pan  Zdeněk Kubata  

Předsedou kontrolního výboru - navrţen a zvolen pan  Ing.Lubomír Fessl  

Předsedou sociální komise - navrţena a zvolena            paní Alena Neubauerová                  

6) Na závěr poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním ustavu-

jícím zasedání, popřál všem pevného zdraví, osobní a rodinné pohody a zastupite-

lům popřál  hodně zdaru v jejich práci pro blaho obce. 
 Co vše se povedlo v minulém volebním období si můžete přečíst na našich webových stránkách 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B CE  V R Á B ČE  

K  Z Á P I S U  č . 13/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

 
Schvaluje: 
1) Jednací řád zastupitelstva obce.( 9 hlasů pro) 

2)  Rozpočtové opatření č.6/2010. (9 hlasů pro)  

3) Výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů  ve stejné    

výši jako mělo dosavadní ZO s platností od 5.11.2010. (9 hlasů pro)   

4) Návrh nových členů do výborů s platností od 5.11.2010. (9 hlasů pro)   

5) Zástupce jednotlivých osad. (9 hlasů pro)  

6) Přidělení dotace na zajištění voleb do ZO a Senátu od Jihočeského kraje ve výši 

29.000,--Kč. (9 hlasů pro)   

7) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového 

vedení NN na parcele č.424/2 v k.ú.Vrábče – název stavby „Vrábče  Zastávka, 

Konopová, kabelová přípojka“. (9 hlasů pro)    

8) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení  kabelového 

vedení NN na parcele č.1402/8 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Kroclov-

parc.č.1402/30  – RD p.Brutovský – kabel NN“.  (9 hlasů pro) 

9) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče  a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového 

Ochrana a zabezpečení rekreačních objektů 

V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zřídka. Proto 
jsou na jaře nemile překvapeni, když zjistí, že jejich objekt navštívil 

nezvaný host. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především 
odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá dobře zajet automo-

bilem. 
1. Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů udělat?

Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním zámkovým 
systémem. 

2. Zodolnit dveře a okna – dát mříže, uzamykatelné okenice. 
3. Využít elektronickou ochranu objektu. 

4. Objekt si vhodně pojistit. 
5. Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem uloženým 

v objektu. 
6. Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci. 

7. Při pobytu na chatě si všímat pohybu neznámých osob i aut. 
8. Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v zimě. Uklizený 

sníh budí zdání neustálé kontroly. 
9. Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a 

poznamenat si výrobní čísla elektrických přístrojů. 
10. Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat do objektu a 

věc neprodleně oznámit na policii. 
11. Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pacha-

tele oznámit do policejního protokolu. 
Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací technika přináší kromě 

zajištění majetku i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční 
prostředky, úměrné ohrožení majetku a právně uzavřená pojistná 

smlouva s některými z pojišťovacích subjektů, nabízejí možnost znač-
ného snížení rizika ztráty majetku. 

Policie ČR 
Npor. Mgr. Štěpán Wawreyn 

zástupce vedoucího oddělení 
Boršov nad Vltavou 

POLICIE  INF RMUJE

vedení NN na parcele č.533/4 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Vrábče zastávka, 

Toman, Hudec, NN “. (9 hlasů pro) 

10) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí 

Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  vedení 

NN na parcele č.65/2, 77/1, 79/2, 1607/1, 1607/3, 1607/4, 1607/8 v k.ú.Slavče 

– název stavby „ Slavče – posílení NN “.  (9 hlasů pro) 

11)  Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí 

Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v   uloţení kabelového vedení 

NN na parcele č. 3322/2 v k.ú.Vrábče – název stavby „  Kroclov,obec Vrábče 

– přípojka VO “. (9 hlasů pro)  

12) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí 

Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení 

NN na parcele č. 3366/1 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Vrábče, U Nov hospo-

dy, p.Kubata, k155  “. (9 hlasů pro)   

13) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí 

Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení 

NN na parcele č. 3302/36 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Koroseky, 

č.p.2437/10,  p.Nevšímal – kabel.přípojka “.  (9 hlasů pro) 

14) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí 

Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení 

NN na parcele č.236/10, 267/9, 1616/1 v k.ú.Slavče – název stavby „ Slavče, 

Matějka – úprava sítě “. (9 hlasů pro) 

15) Doplnění změny č.3 ÚP obce Vrábče o parcelu č.298/14 v k.ú.Slavče – 

travní porost na bytovou zástavbu a rozšíření přístupové komunikace pro tuto 

bytovou zástavbu parcela č.1619/1 v k.ú.Slavče. (9 hlasů pro) 

16) Inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče + inventarizační 

komise. (9 hlasů pro) 

17) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2011 - 13,29 Kč za 1 

m3. (9 hlasů pro) 

18) Výši poplatku za vodné pro rok 2011- 20,31 Kč za 1 m3. (9 hlasů pro) 

19) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2011. (9 hlasů pro)  

                Týdenní svoz   1.800,--Kč 

1 x za 14 dní  1.350,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč 

20) Ţádost slečny Lucie Ardolfové, ohledně pronájmu společenské  místnosti 

v Kulturním centru ve Slavči na den 31.12.2010 za poplatek 100,--Kč. (9 hlasů 

pro) 

21) Nabídku ze strany firmy GARANTA CZ ohledně zajištění výběrového 

řízení a zajištění řízení projektu „Chodník u Nové hospody“ za cenu díla 

54.000,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

 

Více na www.vrabce.cz 
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V měsíci lednu a únoru výročí  
slaví 

Přejeme vše nejlepší 

Bayer Petr   50 let 
Záviš Pavel   50 let 
Novotná Ludmila                 60 let 

Horák Bohumil                 60 let 
Louţenský Vladimír                              65 let 

Šefránek Jan                 65 let 
Dvořák Josef                 70 let 

Bodnárová Františka                 70 let 
Ševčík František                 75 let 

Ondrášková Marie                 82 let 
Troup Boţetěch                 83 let 

Mašková Aneţka                 86 let 
Anderlová Růţena                 86 let 

Končel Otakar                 92 let  

Vážení spoluobčané, 

rodinné domy postavené za komunikací směr Slavče v lokalitě Vrábče - zastávka ve směru na 
Hradce a na Slavči jsou v k.ú. Slavče a tudíţ mají adresu Slavče, i kdyţ jsou součástí Vrábče – 

zastávky. Tato skutečnost činí poměrně dost velké problémy jak poštovním doručovatelům, 
PPL, policii, tak mnoha dalším, kteří hledají určitou osobu nebo rodinný dům. Z tohoto dů-

vodu se nabízí moţnost změnit hranici katastrálního území a tuto lokalitu připojit do katas-
trálního území Vrábče a tím tento problém vyřešit. Vzhledem k této moţnosti by bylo dobré 

při této příleţitosti pojmenovat určité lokality jako ulice a to jak ve Vrábči – Zastávka, tak ve 
Vrábči – ves. Tímto by byl téţ do budoucna vyřešen problém s rozlišením Vrábče – Zastávky 

a Vrábče – vsi, protoţe čísla popisná se v těchto místních částech střídají (není souvislá 
číselná řada v určité lokalitě). Pro občany trvale přihlášené ve Vrábči – ves a Vrábči – 

Zastávka by toto pojmenování ulic přineslo tu povinnost, ţe by si kaţdý občan starší 15-ti let 
nechal udělat nový občanský průkaz. Myslím si, ţe i přes tuto zdánlivě nepříjemnou záleţitost 

by tato změna byla ku prospěchu nás všech.  
Názvy ulic by měly korespondovat s místním – lidovým pojmenováním jednotlivých lokalit. 

Kdo by měl zájem, může svůj návrh poslat na OÚ. Zastupitelstvo obce je kompetentní 
k tomu, aby na některém svém zasedání pojmenování ulic schválilo. Prosím, aby toto řešení 

bylo chápáno jako služba pro občany a nikoli jako byrokracie.  
Poznámka: U rodinných domů nyní s adresou Slavče by se změnilo i číslo popisné. U rodin-

ných domů nyní s adresou Vrábče by číslo popisné zůstalo. 
Vzor adresy 

Jan Novák     Jiří Novák 
Zastávka - U Hřiště č.p. 20   Ves - Na Dolánku čp.21 

Vrábče      Vrábče 
370 01 České Budějovice   370 01 České Budějovice 

 
Návrh na pojmenování ulic 
Vrábče-ves  

Ves - Na Dolánku, Ves -.Na Návsi, Ves -  Na Horánku, Ves - .Kroclovská,  
Ves – Ke Školce, .Nová Hospoda, .Rozinka 

Vrábče-zastávka 
Zastávka - U Lesa, Zastávka - Na Zastávce, Zastávka - Kozí, Zastávka - Pod Tratí,  

Zastávka - U Hřiště, Zastávka - Hradecká, Zastávka - Slavečská, Zastávka – Pod Třebištěm 

   Honební společenstvo 

Dne 18.2.2011 od 19.00 hodin se v restauraci 
Na Rynku ve Vrábči uskuteční Valná hromada 

Honebního společenstva.  

Plesová sezóna 

 

Myslivecký ples ve Vrábči   15.ledna 2011 (sobota) 

Myslivecký ples v Jamném   22.ledna 2011 (sobota) 

Sportovní ples ve Vrábči     11.února 2011 (pátek) 

Divadelní ples v Holubově   19.února 2011(sobota) 

Hasičský ples ve Vrábči        25.února 2011 (pátek) 

15.Mariášový turnaj 

 

5.února 2011 (sobota) od 13.00 hodin v restauraci 

Na rynku ve Vrábči 

Prezentace od 12.00 hodin do 12.45 hodin              

Startovné 120,--Kč 

Kontakt. F.Ohrazda  387250512,  602175701 

Čištění komínů 

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají 

zájem o vyčištění komínu, ţe mají moţnost 

při placení místních poplatků objednat si tuto 

sluţbu a zároveň si objednat z nabídky JED-

NOTY - slepice  atd. 

Čistění komínů proběhne v těchto termínech: 

14.2.2011 pondělí Vrábče-ves, Koroseky a Kroclov 

Poplatek za stočné a vodné v roce 2011(vybírá 

ČEVAK a.s.) 

Stočné - 13,29 Kč za 1 m3 včetně DPH – navýšení o 

0,38 Kč/m3 = 12,--Kč/osoba za rok 

Vodné – 20,31 Kč za 1 m3 včetně DPH – navýšení o 

0,05 Kč/m3 

Sazba za vodoměr 312,--Kč včetně DPH 

Ţeny a dívky, 

podařilo se  zajistit  instruktorku na naše cvičení. 

Jmenuje se Eva a má bohaté zkušenosti 

s předcvičováním. Poprvé si s ní můžete zacvičit ve 

čtvrtek 6. ledna 2011 v 18.00 hod. v hospodě ve 

Vrábči na návsi. Vezměte si podložky, vhodnou obuv 

a oblečení, něco k pití, vstupné 50,- Kč a chuť si 

zasportovat.  Jsou pro vás připravené různé 

druhy cvičení, přijďte a domluvíme se, které 

by se pro nás nejlépe hodilo a bavilo. 

Jana Hesová, Ludmila Hálová  

Poplatky 
 

Obecní úřad Vrábče oznamuje, ţe dne 

19.1.2011 (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 - 10.30 hod 

Vrábče-ves  kancelář OÚ 14.30 - 16.00 hod 

Ve Vrábči-zastávka budou vybírány poplatky 

ve čtvrtek 20.ledna 2011 od 16:00 -18:00 

hodin v Hospodě Na zastávce.  

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

     

Poplatek za odpad týdenní svoz 1.800,-Kč + 

10 pytlů na PET 

Čtrnáctidenní                             1.350,-Kč + 

10 pytlů na PET 

jednorázový       80,-Kč 

Volby do OZ Vrábče 15.-16.10.2010   Prohlášení volební komise 

Při sčítání hlasů došlo k chybnému uvedení preferencí, které nemá vliv na výsledek voleb a které 
bylo zjištěno až po odevzdání zápisu. Zápis o výsledku sčítání byl zkontrolován a schválen Českým 

statistickým úřadem a byl uznám za bezchybný. Přesto bychom  tímto chtěli zveřejnit preferenční 
hlasy pro jednotlivé kandidáty do OZ Vrábče. 

 Počet hlasů pro stranu = 118 (pokud je křížek pouze u strany—počítá se jeden preferenč-

ní hlas pro prvních 9 kandidátů strany)  

 Počet hlasů pro stranu + zakřížkovaní kandidáti = 32 (k preferencím se nepřihlíží, počítá 

se stejně, jako kdyby byl křížek pouze u strany, tedy preferenční hlas pro prvních 9 kandi-
dátů strany) 

 Všichni kandidáti tudíž získali 150 hlasů a k tomu preferenční hlasy: 

 Ohrazda František    samostatně 62 hlasů   celkem 212 hlasů     pořadí 1 
 Trapl Jan                  samostatně 32 hlasů   celkem 182 hlasů     pořadí 4 
 Fessl Lubomír           samostatně 22 hlasů   celkem 172 hlasů     pořadí 7 

 Kubata Zdeněk         samostatně 11 hlasů   celkem 161 hlasů     pořadí 9 
 Novotný Miroslav     samostatně 30 hlasů   celkem 180 hlasů     pořadí 5 

 Hálová Ludmila         samostatně 18 hlasů   celkem 168 hlasů     pořadí 8  
 Zdrha Jan                 samostatně 25 hlasů   celkem 175 hlasů     pořadí 6 

 Vojč Pavel                samostatně 38 hlasů   celkem 188 hlasů     pořadí 2/3 
 Záviš Pavel               samostatně 38 hlasů   celkem 188 hlasů     pořadí 2/3 

Za volební komisi     Helena Brtnová, předsedkyně  

Událo se v roce 2010… 
Noví občánci 

Aleš Hejl, Vrábče 30.                       11.3.2010 

Zdeněk Valenta, Vrábče 84,             17.3.2010 
Karolína Augustinová, Vrábče 143      1.6.2010 

Tomáš Beneš, Vrábče 60,                11.7.2010 
 

Poslední rozloučení 

Božena Pečenková, Vrábče 80      † 25.3.2010 
František Hála, Vrábče 9                  † 5.4.2010 

Marie Končelová, Slavče 47              † 5.5.2010 
 

Statistika za rok 2010 

Narození   4                             Úmrtí          3 
Přihlášení 25                             Odhlášení  18 

Celkem občanů  610 
Bydlících v obci bez trvalého pobytu 151 
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ADVENT, VÁNOCE A NOVÝ ROK 

Označení advent pochází 
z latinského „adventus― a znamená 
příchod,blíţit se. V tomto případě je 

to očekávání příchodu – narození – 
Jezulátka a čas, který má uplynout 
do tohoto dne. Původně to byla do-

ba postní, dnes je vyuţívá víceméně 
komerčně a o době ztišení nemůţe-
me tedy mluvit. Advent trvá čtyři 

týdny a začíná  l. nedělí mezi 27. 
listopadem a 3. prosincem. Advent 
končí západem slunce  na Štědrý 
večer a samotné vánoční svátky začínají 

dnem narození Páně 25. prosince. Kaţ-
dou adventní neděli zapalujeme na 
adventním věnci svíčku a děti dostá-

vají adventní kalendáře v různých, 
ponejvíce čokoládových podobách a 
kaţdý den otevírají jeho jedno čoko-

ládové okénko. To aby si zkrátili 
čekání na Štědrý večer se spoustou 
dárků. 

A proto nezůstaneme v této době nečin-
ně sedět a uděláme si adventní věnec. Je 
to relativně nový adventní zvyk a málokdo 

ví, jaká je jeho historie. 
Věnec je i symbolem vítězství a královské 
důstojnosti, je to projev úcty a radosti.  

Adventní věnec je vzdání holdu tomu, kdo 
je očekáván a  zároveň tomu, kdo přichází 
jako vítěz, jako král a osvoboditel - Ježíš 

Kristus.  Světlo z hořících svíček vyjadřuje 
přicházení Krista a rozptyluje temnotu a 
strach. 

Můžeme připomenout sv. Barboru a sv. 
Mikuláše. Protože pak budou Vánoce… 
Svatá Barbora 4. 12. -  byla patronkou 
horníků a dělostřelců. Nejčastěji bývá 

zobrazena s věží a palmovou ratolestí. 
K našim krajům se váže tradice řezání 
třešňových větviček. Děvčata věřila, že 

uříznuté větvičky v tento den a rozkvetlé 
do Štědrého dne, znamenají brzké vdavky. 
Ale i tak, čerstvě rozkvetlé větvičky krás-

ně ozdobí vánoční interiér.  
Svatý Mikuláš – 6. 12.-  je patronem ná-
mořníků a rybářů, ochráncem převozníků 

a hlavně dětí. V předvečer svátku svatého 
Mikuláše začíná pravá předvánoční nálada. 
Děti se nemůžou dočkat toho kouzelné-

ho dne, který bývá jejich zkouškou celo-
ročního chování. Zároveň to bývá den, 
který se spojuje se strachem před tresta-

jícím čertem a pak také sladkou odměnou 
v podobě nadílky do připravené punčo-
chy. Neposluchům a zlobidlům se slibuje 

uhlí a brambory, hodným pak sladkosti, 
ovoce a ořechy. Nemálo neposedů se 
chlubí, jak vyprovodí čerta a pak se před 
jeho příchodem snaží najít neobjevitelnou 

skrýš. To pak přijde na řadu mikulášské 

zkoušení - sliby, básničky a písničky a za 
odměnu pak očekávaná nadílka. 
 

Kde se vzal, tu se vzal, 
Mikuláš pod okny stál, 
v ruce velkou berličku, 

na hlavě měl čepičku, 
z bílých vousů teplý šál, 
takhle, děti, vypadal! 

Mikuláši, mikuláši, 
proč mě dneska čerti straší?! 
Já nezlobim maminku, 
jenom někdy chvilinku... 

a pak běžím dát jí pusu 
a pak tiše bez rámusu 
jdu si s tátou hrát 

nebo klidně spát… 
 
Svatá Lucie- 13. prosince -  patronka  

slepců, nemocných dětí, kajících nevěstek, 
advokátů,  a další. . Dnes je to den zcela 
běžný, ale v minulosti byl velmi důležitý. 

Svatá Lucie chránila proti čárům a čaro-
dějnicím. Různorodost lidových zvyků v 
českých zemích dokládá obchůzková po-

stava v bílém s Luciiným jménem. Někde 
Lucie vystupovala jako tajemná mlčenlivá 
bytost, bíle zahalená, maskovaná  a tím 

ztělesňovala strach a hrůzu. Někde měla 
ještě dlouhý nos či nůž, kterým strašila 
děti . 

Druhé adventní neděli se také říká bron-
zová. Hospodyňky by měly být zásobeny 
surovinami na pečení cukroví. 

Třetí adventní neděle je stříbrná. Neza-
pomeneme napsat pohlednice, můžeme 
mít už koupený stromeček, jmelí a něja-
kou vánoční květinu. Ujasníme si vánoční 

menu, čím si připijeme, jak bude prostře-
no a jaká bude vánoční interiérová výzdo-
ba. Co koupíme komu za dárky, do čeho 

je zabalíme atd. Cukroví čeká na konečné 
ozdobení. Důležitou součástí je také od-
počinek, třeba v podobě návštěvy vánoč-

ních trhů, koncertů a nasát tak pomalu 
vánoční atmosféru. V tuto dobu jsou pro 
veřejnost otevřené betlémy a výstavy o 

historii Vánoc, kde se dozvíte o staročes-
kých vánocích, Ježíškovi, betlémském 
světle a dalších zvycích. Pokud máte radě-

ji procházky, vydejte se do zimní krajiny, 
pokud je  sníh, postavte si třeba sněhulá-
ka nebo si s dětmi zasáňkujte. Jestli ne, 

nevadí, on ten Martin stejně přijede. 
Poslední adventní neděli – čtvrté -  se 
říká zlatá. V tento den by jste měli zapálit 

poslední svíčku a pak si od všeho odpoči-
nout. Ještě zbývá upéct jablkový závin a 
vánočku, ozdobit stromeček nebo nasušit 
křížaly. 

Jednou z novodobých vánočních tradic 

je betlémské světlo, které rozvážejí  
skauti. Světlo se každoročně zapaluje v 
Betlémě a pak putuje napříč celou  

Evropou. K nám betlémské světlo pu-
tuje z Vídně a brněnští skauti je rozvá-
žejí před 4. adventní nedělí do kostelů, 

na náměstí, na vánoční trhy atd.  
Teď uţ stačí mít kolem sebe svoje 
milé a usměvavé  lidi, se kterými 

vám uplyne  čas do Štědrého dne 
jako voda. Můţete si s nimi po-
slechnout koledy, podívat se na 
nějaký oblíbený film nebo pohád-

ku nebo si jen tak zavzpomínat na 
vlastní vánoční záţitky. 

 
Vánoce jsou považovány za nejdůleži-
tější svátek i pro nekřesťany, kteří ho 

spojují se zakončením roku a stráve-
ném času  v rodinném kruhu. Vánoce 
jsou slaveny  24., 25. a 26. prosince.  

24. prosince bývá tradicí, že se schází 
celá rodina na slavností večeři. Během 
večeře se dodržovaly některé tradice a 

zvyklosti, ať už co se týče výzdoby, 
štědrovečerní tabule a také vyvrcholení 
tohoto dne, půlnoční mší. 

Zvyků a tradic je tolik, že by to nesta-
čilo ani na celé noviny, každá rodina 
jistě má své oblíbené a ustálené. Jenom 
pro připomenutí – od rána se to zvyky 

jenom hemží – k snídani vánočka nebo 
také ne- k obědu – možná – černý 
kuba, někdo se postí, aby viděl zlaté 

prasátko, rybí polévka, smažený kapr a 
bramborový salát k večeři, šupinky 
z kapra pod talířem, dívčí házení pan-

toflem, líbání pod jmelím, dávání dár-
ků… 
A najednou je tady poslední den v roce 

a ten je zasvěcen památce papeže Sil-
vestra I. Neváží se k němu žádné zvyky 
ani tradice, Silvestrovská noc nabyla na 

významu s ustálením gregoriánského 
kalendáře a nový rok tak připadal na 1. 
ledna.  Většinou si uvědomíme, že 

„tento rok nějak moc rychle utekl“, 
trochu ho zbilancujeme, uzavřeme 
sami se sebou mnohdy nesplnitelná 

předsevzetí a na Nový rok se řádně 
vyléčíme ze silvestrovských oslav a 
vykročíme znovu do známého životní-

ho kolotoče. Jaký bude ten příští rok, 
uvidíme… 
Přeji tedy vám všem klidné prožití Vá-
noc, hodně pohody a také dárků a do 

nového roku všem zdraví, trochu štěstí 
a dobré nálady. 
 

Ludmila Hálová 

 


