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   Chtěla jsem se tak 
nějak hezky poeticky 
rozepsat    o nastávajícím 
babím létě. Babím, jo? Tak 
pozor. Proč zrovna babím. 
Protože se jedná o léto 
pozdní, zralé. Ještě není 
podzim. Jen léto je krá- 
snější, voňavé, vyzrálé, 
štědré a stálé. Příjemné a 
přívětivé. Jako my, baby  
v nejlepších letech.
   Teď už vím, proč se 
pozdnímu létu nemůže ani 
náhodou říkat dědí.

Protože dědí, nebo-li 
dědkovské léto by bylo 
dosti hrozné a romantice 
na míle vzdálené. Bylo by 
to léto mrzuté, líné, 
sobecké a vzteklé. Bez 
fantazie. Zajímalo by se 
jen o to, jak to hráli 
„naši“ a co dávaj v bedně. 
Taky by smrdělo pivem. 
Bylo by podmračené až 
oblačné, místy zataženo   
s přeháňkami a bouřkami. 
Rozjasnilo by se maximálně 
při pohledu na pohlednou 
kočku nebo „vepřo, knedlo, 
zelo“. Zkrátka dědí léto 
ne!
   Tak co, holky? Zametem 
svoje problémy pod koberec 
a pořádně si to naše léto 
ještě užijeme, co říkáte? 
Než přijde ten protivnej 
podzim, kterej je samo- 
zřejmě rodu mužského...

    Dvacáté století nebylo jen stoletím válek, elektřiny a kosmu, ale i stoletím informací. 
Už na jeho začátku vycházely běžně noviny a sdělovací technika měla pár důležitých 
kroků za sebou. Národy měly k sobě stále blíž a jejich přátelství či nepřátelství bylo 
zdrojem dobrých i špatných zpráv.
    Nejdůležitější zprávu celého století vybírali čtenáři Českých novin během měsíce 
září a října. Z informací zveřejněných od roku 1901 do roku 1999 jsme vybrali zprávy, 
které podle našeho názoru poznamenaly vývoj v této části světa. Touto částí světa 
rozumíme území nynější České republiky, které ovšem během století sedmkrát 
změnilo název.
    Ve výběru nebyly jen zprávy domácí, ale i informace z ciziny, občas třeba z druhého 
konce světa. Byly tu zprávy dobré i špatné, z politiky, hospodářství i kultury, prostě 
takové, které přinášel život. Za léta 1901 až 1999 měli naši čtenáři možnost přečíst si 
stovku zpráv, a to v původním, dobovém znění, ale i v originální interpretaci.
    Ta interpretace bývá často dosti nepřesná. Ne každá zpráva totiž byla ve své době 
podána veřejnosti tak, jak ji chápe národ po desetiletích. V českých dějinách to zhusta 
bývá spíše naopak - stačí připomenout události let 1914, 1938 a 1939, všech válečných 
let, let 1948 a 1968 nebo celou éru socialismu. Zkreslená, účelově překroucená 
interpretace událostí doprovází české oficiální zpravodajství po téměř tři čtvrtiny 
celého končícího století. K některým zprávám proto bylo třeba připojit kolonku 
"historická fakta", která vysvětluje, co se ten den vlastně stalo.
    Podle čtenářských hlasů jsme sestavili žebříček zpráv, které hýbaly českou 
společností 20. století. Zdrojem zpráv byl dobový tisk. S výjimkou Einsteinovy teorie 
relativity (odborný fyzikální almanach) a prvního televizního přenosu (videozáznam) 
jsme vycházeli ze zpráv denního tisku uloženého v Národní knihovně ČR. Ankety se 
zúčastnilo přes 8000 lidí, kteří svými hlasy sestavili tento žebříček:

1.  Člověk na Měsíci (1969) 
2.  Revoluce v Rusku (1917) 
3.  Vznik Československa (1918) 
4.  Jaderný útok na Hirošimu (1945) 
5.  Speciální teorie relativity (1905) 
6.  Nástup Hitlera k moci (1933) 
7.  Sametová revoluce (1989) 
8.  Vypuknutí 1. světové války (1914) 
9.  Mnichovská dohoda (1938) 
10. Vynález televize (1926) 
------------------- 
11. Vítězství hokejistů v Naganu (1998) 

HURÁ S NADŠENÍM
 ZPÁTKY DO ŠKOL! 

HURÁ VESELE SE
 OPĚT ZAPOJIT

 DO PRACOVNÍHO PROCESU!
HURÁ S ÚSMĚVEM DO PLÍSKANIC!

PODZIMNÍ

NABÍZEJÍ:
HOŘÍ, MÁ PANENKO! (str. III)

PŘIJEDE K NÁM POUŤ! (str. IV)
ANTON ŠPELEC, OSTROSTŘELEC (str. II)



v

NEPŮJDE ELEKTRIKA
  Jihočeská energetika, a.s. si Vám 
dovoluje oznámit přerušení dodávky 
elektrické energie ve dnech 11. a 12. 
září 2001 vždy od 8.00 do 17.00 hodin. 
Přerušení dodávky se týká obcí 
Vrábče, Kroclov, Koroseky a Jamné.

v

HOLUB Jiří
KARLÍČEK Jan
ŠTIFTER Alois
Ing. CHROMÝ Tomáš
MATĚJ Pavel
ŠLAJSOVÁ Rozálie
KOSTOURKOVÁ Terezie
VALENTOVÁ Terezie

55 let
60 let
60 let
60 let
65 let
75 let
80 let
80 let

V měsíci září a říjnu 2001
 své významné životní jubilum oslavují:

    Přestože bylo léto, tedy doba dovolených a prázdnin, přestože občas 
bylo úmorné vedro, přestože každý z vás má práce a starostí nad hlavu, i 
přesto jste nám, vážení čtenáři Novinek a milí spoluobčané, neustále 
dávali najevo svou přízeň. Denně nám přicházejí vaše dopisy, 
pohlednice a koresponďáky, faxy, e-maily, telefonáty a SMSky. 
Zahrnujete nás chválou i kritikou, zasíláte nové podněty, rady a nápady. 
Dostali jsme od vás tak velké množství článků, fotografií a kreseb, že 
naše redakční rada má řadu let dopředu vystaráno, čím se zabývat a      
z čeho čerpat. Jak příjemné je vědět, že se tolik lidí zajímá o svou obec, 
že se chtějí podílet na všelijakém zlepšení a že by rádi svým 
spoluobčanům nabídli všelijaké užitečné informace,  nebo se s nimi 
podělili o své radosti, starosti a zážitky.
   Teď si říkáte, ta zas kecá! No tak jo, 
kecám. Nepíšete, nefaxujete, o „mejlech“ 
nemluvě. Ale za prvé by bylo hezké, kdyby 
všechno byla pravda a za druhé nejsem     
v tomhle státě jediná, kdo kecá, takže 
sorry, myslela jsem to dobře.                /an/

Svého životního úspěchu dosáhl Miloš 
HÁLA z Vrábče. Na mistrovství Evropy        
v Záhřebu ve sportovní střelbě vybojoval 
druhé místo!

    Devatenáctiletý závodník Sportovního 
střeleckého klubu Strnad Č. Budějovice Miloš Hála 
se před nedávnem zúčastnil soutěže v trapu 
družstev juniorů na evropském šampionátu. Střílelo 
se podle obvyklého systému jako soutěž 
jednotlivců, ze které se zároveň vyhodnocovala 
klasifikace družstev. Družstvo, které obsadilo 
druhé místo, tvořili spolu s Milošem Hálou (mezi 
jednotlivci skončil se 106 body na 24. místě) Jiří 
Lipták (116 bodů, 4. místo) a Aleš Brussmann (13. 
místo). Juniorská soutěž v trapu byla rozdělena do 
dvou dnů. První den bylo úkolem zdolat 75 terčů, 
ve druhém dni se střílelo na 50 terčů a konalo se 
finále.
     Miloš o své premiéře na mistrovství Evropy 
říká: „První den se mi dařilo, druhý už to bylo 
trochu horší. Třeba pro Liptáka to byla už třetí 
Evropa a taková zkušenost se na jeho výkonu 
pochopitelně musí projevit. Já jsem si musel teprve 
zvykat na zájem diváků i médií a všechno kolem, co 
se na takovýchto závodech děje. Není to jako třeba 
na závodech u nás, kam se přijde podívat 
maximálně sto lidí. Musím přiznat, že jsem byl až 
sám překvapený, jak jsem byl nervózní.“ Trenér 
Rudolf Strnad k tomu dodává: „Miloš měl 
výbornou formu na soustředění před šampionátem. 
Na podobně velkých závodech byl ale poprvé v 
životě, takže nervozita udělala rozhodně své. 
Přestože je to hodně náročné na psychiku, tak se s 
tím vyrovnal velice dobře. Jeho osobní výsledek 
není bůhvíjaký, ale podle celkových výsledků to 
byla také velice těžká střelnice. Svým výkonem 
pomohl družstvu ke stříbru, takže je to v každém 
případě velký úspěch.“
     Miloš začínal se sportovní střelbou v patnácti 
letech. V letošním roce maturoval a chystá se na 
vojnu. V říjnu by měl změnit svůj sportovní 
klub a přestoupit do Dukly Hradec Králové.

Novinky přejí stále úspěšnou sportovní kariéru!

Barevný, 
příjemný a 
pohodový 
podzim 
přejeme 

všem našim 
čtenářům!



  
   Jestliže už okrskový sjezd přivedl do 
Vrábče mnoho hostů, župního shromáždění 
se zúčastnilo 380 krojovaných hasičů a více 
než tisíc dalších návštěvníků. Tolik hostů 
se na návsi, svítící čerstvě obílenými štíty, 
od té doby už nesešlo.
   Ze slavností a kulturních akcí zbyly sboru 
slušné   peníze,  takže  mohl   věnovat  dva  

a dosud nejvýkonější stříkačku. 
   Podíleli se na akcích modernizujících 
obec, aniž by zanedbávali vlastní poslání. 
Mnohokrát pomohli uhasit oheň i v okol- 
ních vesnicích, zdolávali plameny při 
lesních požárech, naposledy se zúčastnili 
likvidace ohně seníku ve Vrábči v roce 
1993. Každoročně kontrolují stavení, zda 
někde nehrozí vznik požáru.
   O ustálených poměrech ve sboru svědčí i 
to, že Karel Trnka je teprve šestým starostou 
a František Kalkuš sedmým velitelem. 
Hlavní činovníci se střídají ve funkcích  
v průměru po čtrnácti letech.

tisíce korun na stavbu kaple sv. Václava a 
ještě inicioval postavení pomníku padlým   
v první světové válce. Také na druhou, už 
motorovou stříkačku, si vzali Vrábečtí 
úvěr.
   Vojtěch Trost byl už řídícím a povýšil na 
krajského velitele. Z titulu své funkce se     
v září 1944 zúčastnil tajné schůzky o úloze 
hasičů v povstání českého lidu. Její obsah se 
však donesl na gestapo, to Trosta zatklo a 
nechalo uvěznit v Terezíně. S podlo- 
meným zdravím se vrátil koncem května 
1945.
   Po  válce  si hasiči   na  místě   obecní 
pastoušky brigádnicky postavili novou  
zbrojnici  a  v ní později  umístili  už  třetí

                kresní   sdružení   hasičů   České 
               Budějovice, za podpory  Hasičské 
       pojišťovny, se dohodlo s Vydava- 
telstvím Vltava, že vydají jako přílohu 
Jihočeských listů historii jednotlivých Sborů 
dobrovolných hasičů, nejen v okrese České 
Budějovice, ale v celém kraji. To se 
uskutečnilo k 1. 8. 2001, pod názvem „Lidé 
sv. Floriána“. Každý sbor, který chtěl mít 
svou stránku, zaplatil 6.050,- Kč za přispění 
sponzorů. Našemu sboru přispěly firmy: 
Aboss, Typos, Jimaauz a Pohostinství       
Na Rynku. Touto cestou jim děkujeme. 
Protože ne každá domácnost odebírá 
Jihočeské listy, rozhodli jsme se, že stránku 
Sboru dobrovolných hasičů Vrábče 
otiskneme také v našich Novinkách.

SDH Vrábče založen 20. března 1909, 
počet zakládajících členů 25. V roce 
2001 jej tvoří 50 mužů a 5 žen            
o průměrném stáří 57 let. Soutěží se 
zúčastňuje družstvo mladých mužů.  
   Sotva se boršovský farář dozvěděl, že     
ve Vrábči zakládají hasičský sbor, hned se 
přihlásil za jeho člena. Jako přispívající člen 
za tři koruny ročně prospěl sboru hned při 
jeho první slavnosti: svěcení stříkačky, 
kterou si vesměs sedláci a  chalupníci vzali 
na dluh, 2300 korun spláceli z kulturních 
akcí a příspěvků od obce a mecenášů, 
dokonce samotného biskupství.
   Od samého počátku 20. března 1909 se 
sbor stal i nositelem společenského života   
v obci. Pořádal plesy a zábavy, a když         
v jedenačtyřicátém roce zakázaly pro- 
tektorátní úřady tancovačky, ustavil 
dramatický kroužek. Každý rok uváděl až 
čtyři premiéry a troufl si i na operetku Na tý 
louce zelený. 
   Obrat v činnosti sboru nastal už              
ve třicátém roce, kdy do školy přišel mladý 
učitel Vojtěch Trost. Podporučík v záloze 
zavedl intenzivní výcvik a upevnil kázeň.   
V plném lesku se hasiči ukázali při 
okrskovém sjezdu, spojeném s oslavou 25. 
výročí založení sboru v červnu 1934, a 
zvláště pak o rok později při župním sjezdu. 
Celý květen trénovali tehdy oblíbená 
cvičení se sekerkami a háky na rytmickou 
hudbu. 

   Protože text článku musel být vzledem   
k vyhrazenému místu zhuštěn, rádi bychom 
jej doplnili o některé chybějící skutečnosti, 
zejména o zásazích při požárech v obci i 
okolí. 
   Hned první rok sbor zasahoval u požáru 
Obecního domku v Záhorčicích, a rok na to 
opět v Záhorčicích u Mrázů. V r. 1912 při 
požáru hostince ve Mříčí. Jinak zasahoval   
u menších požárů v obci a každoročně  
u lesních ohňů kolem železniční tratě. V r. 
1934 při požáru hostince U Šestáků  
ve Slavči. 19. 9. 1936 u požáru stodoly   
u Novotných v Korosekách. Sjelo se 8 sborů. 
5.3. 1936 u velkého požáru samoty u Zajíčků 
v Hradcích, který zničil celou usedlost. 
Tenkrát zasahovalo 12 sborů. Po válce jsme 
pomáhali při požáru samoty Těšín  
u Čerkyně, dále při požáru domku J. Valenty 
na Zastávce, při požáru stodoly paní 
Kadlecové ve Mříčí a stodoly pana Rotnera 
v Závratech. V r. 1978 jsme se zúčastnili 
hašení seníku ve Vrábči a v r. 1993 velkého 
požáru mechanizovaného seníku ve Vrábči. 
   Ale v minulosti plnily dobrovolné sbory 
částečně i úkoly dnešních veřejných útvarů. 
Sborům byla nařizována různá námětová 
cvičení, cvičení součinnosti sborů při 
transportu vody ze vzdálenějších zdrojů,  
ve válce povinné, nepřetržité hlídky s přesně 
danými službami. Avšak plní-li předepsané 
povinnosti parta dobrých kamarádů, vždy si 
dovede vyloupnout jadérko zábavy a dobré 
pohody, a s tou jsme prožívali někdy 
úspěšná, jindy méně úspěšná léta ve sboru.
   Doufáme, že i v budoucnu se u nás najde 
dostatek mladších lidí se zájmem o práci   
v hasičském hnutí, kteří převezmou štafetu 
od nás starších. 
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Aby se z trávníku stala opět chlouba 
zahrady potřebuje zotavovací kúru. 
Čerstvě posečený trávník osvěžíme 
vertikulací,tj. prosekání. Hroty 
vertikulátoru s ostrými hranami vy- 
trhají mech a odumřelou trávu a 
provzdušní půdu. Trávník několikrát 
pročešeme a vyhrabeme zbytky trávy a 
mechu. Trávník po zásahu nevypadá 
předpisově, ale během zářijových dnů 
brzy obrazí.
                ZÁŘÍ
- začínají se obnovovat a 
  zakládat trávníky
- pravidelně odstraňujeme 
  odkvetlé květy růží
- stříháme živé ploty
- omezujeme hnojení
- volné záhony oséváme   
  ředkvičkami, salátem, špenátem
- množíme rebarboru dělením
- množíme trvalky dělením
- provádíme ochranu proti vlnatce  
  krvavé
- lze ještě vysazovat dobře vyvinutou  
  sadbu jahodníku
- na kmeny ovocných stromů 
  upevňujeme lepové pásy proti píďalkám
- růže přihnojujeme síranem draselným 
  pro vyzrání dřeva
- koncem měsíce začínáme se sklizní 
  kořenové zeleniny
- hubíme hraboše

                ŘÍJEN
- výsadba trvalek
- průklest keřů kvetoucích v létě
- vysazujeme růže, rybíz, angrešt,jostu
- uklízíme do domu mobilní zeleň
- kontrolujeme úvazky rostlin
- sklízíme košťálovou zeleninu

VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE A SPORTOVNÍ FANOUŠKY 
SRDEČNĚ ZVE  TJ VRÁBČE ODDÍL KOPANNÉ!

V pátek 28. září 2001 se 
bude od 10.00 hodin konat  
v kapli sv. Václava ve Vrábči

Od 15.00 do 21.00 hodin zveme všechny milovníky 
dechové hudby do Pohostinství Na rynku ve Vrábči 

Pro pobavení všech dětí 
nebudou chybět ani pouťové 

atrakce!

Vážení zákazníci,
    na podzim slavíme díky 
vám už 10. výročí našeho 
obchodu! 

v měsíci září je proto vyjádřením naší 
vděčnosti za vaši přízeň!

Vrábče - zastávka, č.p. 69 
      038 / 72 506 81

NA HŘ IŠTI VRÁBČE - ZASTÁVKA SE ODEHRAJÍ TATO

  9.   9. 2001 16.00 VRÁBČE LIME Č.B.
23.   9. 2001 15.30 VRÁBČE VČELNÁ B
28.   9. 2001 15.30 VRÁBČE KAMENNÝ ÚJEZD
14. 10. 2001 14.30 VRÁBČE ÚSILNÉ
28. 10. 2001 14.30 VRÁBČE VLTAVA Č.B.

Puberta je složité údobí, během něhož se 
propracujeme od kakaa k pivu.

Je sice dobré smát se jako poslední, jenomže 
někdy se nemusíme dočkat.

Nejde o to, kam člověka postaví, 
ale jak tam stojí.


