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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 
2016. 

S úctou
František Ohrazda, starosta obce

Přečtete si uvnitř 
Prodej vánočních kaprů
Zápis do 1. třídy základní školy
Mateřské a rodinné centrum Vrábče

str.2
str.3
str.4

Ples MS Vrábče
Turnaj v mariáši
Ples SDH + eNDe
Ples TJ Vrábče
Setkání dechových hudeb
Noc kostelů – kytarový 
koncert v kostele sv.Václava
Malá Vrábecká slavnost 
Fotbalový turnaj 
– Memoriál J.Litvana
Divadelní premiéra eNDe
JAWA sraz
Setkání pod lipami ve Slavči
Setkání seniorů

Kulturní akce v obci v roce 2016

23.1.2016
6.2.2016

13.2.2016
26.2.2016
16.4.2016
14.5.2016

25.6.2016
16.7.2016

30.7.2016
6.8.2016

13.8.2016
17.12.2016

Starý rok je pro mnohé úspěšně, pro jiné méně, za námi a co nás 
čeká v roce novém ukáže čas. Situace ve světě nepřidává na klidu 
a mnozí hledíme do budoucnosti s obavami. Můžeme jen doufat, že 
naši „mocní“ se dohodnou na přijatelných řešeních neradostných 
momentů poslední doby. Pro toto číslo Novinek jsem si připravila 
opět tradice, které je nutné právě v těchto časech si připomínat.

Vrátím se trochu nazpět a to k silvestrovské noci. Datum 1. ledna 
jako první novoroční den přijali křesťané spolu s juliánským 
kalendářem. Konec kalendářního roku připadl během staletí 
v jednotlivých zemích na různá data, jako je 1. březen nebo 25. 
prosinec. Když se v průběhu 16. století v západokřesťanských 
zemích ustálil gregoriánský kalendář, silvestrovská noc získala 
na významu a s tím i 1. leden. Oslavy posledního dne neměly 
pro svůj pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě 
loučení se starým rokem provázelo nevázané veselí). Až teprve 
hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v 
jednu z nejbujnějších oslav roku. 

Po novém roce jako první připomínáme Tříkrálový svátek, který 
připadá na 6. ledna. Mudrci z Východu, označovaní jako Tři králové, 
jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívili Ježíše krátce 
po narození v Betlémě a přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. 
Jejich jména jsou Kašpar, Melichar a Baltazar. 

V katolických zemích se 6. ledna píše posvěcenou křídou na 
dveře domů zkratka K † M † B † jako formule požehnání a za třetí 
křížek se píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, 
tj. Otce, Syna a Ducha Svatého, nejsou to znaménka „plus“ mezi 
iniciálami. To připomínám pro moment, kdy jako každý rok přijdou 
děti vybírat příspěvky pro charitu v rámci Tříkrálové sbírky.

Ludmila Hálová
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Společenská rubrika 

Bayer Petr  
Záviš Pavel  
Tyc Jiří 
Novotná Ludmila
Horák Bohumil
Louženský Vladimír
Šefránek Jan
Dvořák Josef
Bodnárová Františka
Ševčík František
Ohrazda František
Karlíček Tomáš
Pulcová Marie
Anderlová Růžena 

55 let
55 let
55 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
83 let
83 let
84 let
91 let

Jubilantům gratulujeme!

Poplatky
Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 20. 1. 2016 (středa) bude 
provedeno vybírání místních poplatků v částech obce

V měsíci lednu a únoru 
2016 své významné 
životní jubileum oslavují:

Statistika za rok 2015
Narození:
Úmrtí:
Přihlášení:
Odhlášení:
Celkem občanů:

Bydlících v obci bez 
trvalého pobytu cca

5
4

37
4

751

50

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 21. ledna 
2016 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

Čtrnáctidenní svoz
+ 10 pytlů 
na PET

1.400 Kč

Jednorázový 

80 Kč

Poplatek za stočné a vodné v roce 2016 (vybírá ČEVAK a.s.)

Prodej vánočních kaprů
Kapr výběr nad 2,5 kg - 75 Kč/kg
Amur - 78 Kč/kg
Zpracování ryb - 50 Kč/kus

Prodejní doba

22.12.  9 - 16 hodin
23.12.  9 - 16 hodin
24.12.  9 - 14 hodin (později po tel. domluvě)

Místo prodeje

Mříč za fotovoltaickou elektrárnou u areálu ZD Křemže
Prodej do vyprodání kaprů

Kontakt: Kadlec Jan (mobil 721 931 125)

Vánoční mše
Na Štedrý den 24.12.2015 se od 16.00 
v kostele sv. Václava ve Vrábči koná mše 
svatá.

Stanovení výše poplatku za vodné, bylo stanoven dle kalkulace  ve výši 21,57 Kč za 1 m3 včetně DPH. 
Navýšení ceny vodného je 0,34 Kč/m3. Toto navýšení ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu 
vodovodního zařízení. Pevná sazba za vodoměr je stanovena ve výši 277 Kč bez DPH, tato cena zůstává ve 
výši roku 2015.  

Stanovení výše poplatku za vypouštění odpadních vod, bylo stanoveno dle kalkulace  ve výši 22,39 Kč za 
1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 7,80 Kč/m3. Toto zvýšení ceny je odvozeno od uvedení centrální 
ČOV Vrábče-zastávka do provozu a dle schváleného Plánu obnov kanalizačních zařízení, kde je nutné 
vytvářet fond na opravu těchto zařízení.   

Každým rokem připraví studenti a vyučující ze SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích předvánoční vystoupení tzv. „Živý betlém“. 
Všichni si zazpívají vánoční koledy a přiblíží si čas vánočních svátků a tradic. Vystoupení se koná vždy 
venku, v areálu školy – na středisku praxe. Účastníky jsou tedy také naši zvířecí miláčci, koně, ovce, kozy. 
Setkáváme se vždy poslední týden před vánočními prázdninami. Nedílnou součástí našich aktivit je také 
pravidelná vánoční výstava. Ta se koná vždy druhý týden v prosinci a nabízí řadu vanočních aranžmá, věnců, 
svícnů, vánočních vazeb a kytic.

Živý betlém ve škole

Mgr. Olga Cahová
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Honební společenstvo
Všem vlastníkům pozemků, 
kteří jsou členy Honebního 
společenstva Vrábče oznamujeme, 
že dne 5.2.2016 od 18.00 hodin v 
restauraci Na Rynku ve Vrábči se 
koná Valná hromada Honebního 
společenstva Vrábče.

16. Mariášový turnaj
Sobota 6. února 2016 od 13:00 hodin v 
restauraci Na Rynku ve Vrábči. Prezentace 
od 12:00 do 12:45 hodin. Startovné 120 Kč

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

Plesová sezóna
Myslivecký ples ve Vrábči
Myslivecký ples v Jamném
Divadelní a Hasičský ples ve Vrábči
Sportovní ples ve Vrábči

23.ledna 2016 (sobota)
23.ledna 2016 (sobota)
13.února 2016 (sobota)
26.února 2016 (pátek)

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
Obec Vrábče
Vrábče - zastávka
Slavče

Úterý 9.2.2016
Středa 10.2.2016
Čtvrtek 11.2.2016

Pátek 12.2.2016

Sobota 13.2.2016 jen pro občany, kterým se žádný termín 
nebude hodit. 

Kominík Martin Straka
Telefon: 734 333 673

Svoz odpadů v období svátků
Během Vánočních svátků bude probíhat svoz standardně. Takže 
i na Štědrý den se odpady vyvážejí.

Kompostárna
Vážení spoluobčané oznamujeme Vám, 
že v období od 10.12.2015 je uzavřena 
kompostárna až do 31.3.2016. Zároveň  
žádáme Ty občany, kteří využívali k 
ukládání biologického odpadu kontejner 
v areálu u MŠ Vrábče-ves, aby do 
kontejneru žádný odpad v tomto období  
taktéž neodkládali.  Prosíme, aby jste toto 
oznámení respektovali.

Základní škola a Mateřská škola Křemže

V souladu se zákonem. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely 
č.82-2015SB.

vyhlašuji

zápis do 1. třídy ZŠ
Pro školní rok 2016/17

na  pátek 22.1.2016 v době  od  14,00  do  18,00  hodin
v budově základní školy. Vzhledem k počtu předškoláků je 

zápis pouze jeden den, a proto se ve školkách mohou rodiče 
zapsat do připraveného pořadníku, aby zbytečně nečekali. 
Pro ty, kdo ze závažného důvodu nemohou,  je stanoven po 

předchozí domluvě termín pátek 5.2.2016 

Podle  výše  uvedeného  ustanovení  se  zápis  týká  všech  
dětí  narozených  v období  od  1.9.2009  do  31.8. 2010  a  dětí, 
kterým  byl  v loňském  roce  povolen  odklad  povinné  školní  
docházky  o  jeden  rok.

K zápisu  přineste :  rodný  list  dítěte
                                     zápisový  list (k vyzvednutí  v MŠ  a  ZŠ)
                                     očkovací  průkaz  dítěte
                                     rozhodnutí  o  odkladu  z předchozího  roku

K doložení  trvalého  bydliště  předložte  u  zápisu  občanský  
průkaz  rodiče.

Těšíme se na Vás! Mgr. Jiří Thám, ředitel ZŠ a MŠ Křemže

Základní škola a Mateřská škola Křemže,
Školní 182, 382 03 Křemže
Tel.: 380 742 170,  fax:: 380 741 208,  e-mail: zsmskremze@seznam.cz
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Mateřské a rodinné centrum Vrábče v roce 2015
Ráda bych se krátce ohlédla za uplynulým rokem s Mateřským a rodinným centrem Vrábče. Na přelomu let 
2014 / 2015 vznikl z iniciativy několika maminek a za podpory obce spolek MRC Vrábče a od ledna jsme se 
začali s maminkami a dětmi do 3 let scházet každou středu od 9:00 hodin ve Vrabčáčku. Plánovali jsme také 
spoustu akcí, z nichž první byl karneval, pak jsme ve Vrabčáčku slavili Den matek, s dětmi jsme ve spolupráci 
s SDH Vrábče a e(ND)e Vrábče na dopravním hřišti zorganizovali dětský den. Tímto jsme zakončili první půlrok 
fungování. Od září nám některé děti odešly do školky a členky spolku se také musely věnovat svým soukromým 
povinnostem (v jednom případě návrat do zaměstnání a ve druhém péče o nově narozené miminko). Protože 
tedy zůstal v podstatě pouze jeden aktivní člen, museli jsme z důvodu nemoci zrušit plánovanou drakiádu, což 
mě velice mrzí a doufám, že ji zorganizujeme příští rok :) stejně jako i další akce.

Mikuláš
Poslední akcí pořádanou v letošním roce ve spolupráci s Obcí Vrábče, e(ND)e Vrábče a SDH Vrábče byl 
Mikuláš. Sešli jsme se na druhou adventní neděli v obecním domě, abychom společně čekali, až nás navštíví 
svatý Mikuláš a jeho pomocníci. Na jeho nadílku čekalo 65 dětí do 10ti let. Abychom si ukrátili dlouhou chvíli 
tak jsme tancovali, zahráli jsme si pár her, vyrobili jsme dlouhý barevný vánoční řetěz jako poděkování panu 
starostovi a zastupitelstvu, zahráli jsme si pár her a natrénovali básničku pro Mikuláše. Pro zpříjemnění 
adventní neděle a připomenutí svátečního času a blížících se Vánoc nám Filip a Štěpán Tondlovi zahráli na 
kytary a společně s nimi jsme si zazpívali vánoční koledy. Během nadělování a rozbalování balíčků si mohly 
ještě děti vyrobit veselého čertíka nebo andílka k zavěšení, nebo si vybarvit tematické omalovánky. Doufám, 
že se děti i rodiče příjemně bavili a společný čas nám velmi rychle utekl. Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli. Za krásný stromeček, který nám provoněl místnost, patří 
dík rodině Koklarů, dále pak děkuji panu starostovi, zastupitelstvu i zaměstnancům obce, Aleně Neubauerové, 
divadelnímu spolku e(ND)e Vrábče, SDH Vrábče, Heleně Brtnové, rodině Tondlů , Jindře Vojčové a Kamilu 
Podzimkovi :)

Ráda bych zároveň na závěr tohoto ohlédnutí popřála všem příjemné svátky v kruhu rodinném a jen to 
dobré do Nového roku.

Pozvánka na veřejnou 
členskou schůzi MRC
Mateřské a rodinné centrum Vrábče uspořádá 
Veřejnou členskou schůzi, na kterou bychom rádi 
pozvali všechny, kteří mají zájem stát se členy, 
podílet se na akcích pro děti a pro rodiny, vymýšlet 
další aktivity zaměřené na komunitní život v naší 
obci. Schůze se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 
16:30 hodin v obecním / kulturním domě vedle MŠ 
(Vrábče – ves).

Pozvánka na dětský karneval
V sobotu 20. 2. 2016 od 14:00 hodin uspořádá MRC 
Vrábče karneval, na který zve všechny děti. Karneval 
proběhne v obecním / kulturním domě vedle MŠ. 
Rodiče v maskách jsou vítáni!!! Protože bychom rádi 
opět připravili karnevalové občerstvení, počítejte 
prosím s drobným rodinným vstupným.

Dětský karneval
20. 2. 2016 od 14 hodin

Stavění Májky 
a Pálení čarodějnic na zastávce 
30. 4. 2016 od 16 hodin

Den dětí na dopravním hřišti
11. 6. 2016 od 14 hodin

Vrábečská drakiáda
8. 10. 2016

Mikulášská nadílka
3. 12. 2016 od 15 hodin

Kalendář akcí 2016
MRC Vrábče


