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Bylo - nebylo a - stále je - jedno malé královstvíčko.
V tom královstvíčku žijí lidé různí - dobří i špatní,
obětaví i zlomyslní, lajdáčtí i pořádkumilovní, líní i
poctiví, hloupí i důvtipní - a všem jim spořádaně
vládne pan král. A
tenhle pan král se většinou
vynasnaží, aby svému lidu vyšel vstříc a vyhověl jim
v jejich požadavcích. Jako třebas tuhle onehdá...

DVOUMĚSÍČNÍK

Barevná podzimní nálada se
pozvolna promění do bílé
nálady zimní. Vychutnávejte
si krásy života a
nezapomeňte si při tom
přečíst Vaše

ZDARMA

Myslivecký podzim

/Pozvánka - str. II./
Historky ze staré školy

/Obecní kronika - str. III/
Urny už jsou nachystány!

/Volby 2002 - str. IV./

Obyvatelům královstvíčka se v jejich světničkách začalo
kupit všelijaké harampádí a nebezpečné nepotřebné věci
jim začínaly zamořovat jejich obydlí. Pan král v tomto
případě nelenil a rozhodl se, že svému lidu od jejich
trápení uleví. Objednal si pomocníky s velkým vozem,
aby veškeré tyto odpadky sesbírali a odvezli. I dal pan
král ve svých královských novinkách zavčasu vědět svému
lidu, že se chystá takovýto sběr, který obyvatelstvo
nebude
stát
ani
zlámaný
groš.
Jediné,
čeho bylo
zapotřebí
učinit,
bylo,
aby
každý
obyvatel
královstvíčka svoje haraburdí odvezl v přesně stanovený
den a čas na přesně určené místo a odevzdal jej za
předložení
svého
královského
průkazu
zjednaným
pomocníkům.
I co
se
nestalo.
Žádosti
pana
krále
vyhověla jen část obyvatel - těch dobrých, obětavých,
pořádkumilovných, poctivých a důvtipných. A co ta druhá
část? Inu, ti špatní, zlomyslní, lajdáčtí, líní a
hloupí své krámy naházeli kam se jim zachtělo, jak se
jim zachtělo a kdy se jim zachtělo. Tak na odstrašující
příklad
- třebas
i
taková
jedna
paní
obyvatelka
královstvíčka, která - chtělo by se říci - je sečtělá
moudrými knihami a duchovně povznesená - měla snad
náhle zatmění mysli, či se jí nevybavila královská
podmínka sběru, ač sama zasedá v královské radě, a
odhodila svou veteš dle své poblouzněné libovůle a
chvatně prchala, aby ji snad náhodou nezastihli sběrači
odpadu a nemusela jim osobně ten svůj sběr předat a
pomoct jim jej naložit. Brr, to je hrozné, viďte, milé
děti?!
Ale jelikož pohádka nemá mít špatný konec, tak ani ta
naše přece takhle ošklivě nesmí skončit. Protože má
naše královstvíčko i ty dobré lidi, našel se mezi nimi
dokonce takový statný chlapík, kterému se zželelo
ubohého sběrače odpadu stojícího před kopou skládky,
vytvořené nepořádnými lidmi, a přiložil svou ruku
k dílu. Pomohl a - světe div se - ruce mu neupadly! A
pro vás, špatní lidé, to se nestal zázrak, to je vcelku
normální. A kdože byl ten hrdinný chlapík? Ne, to vám
neprozradím (i když by si to zasloužil, stejně jako ta
nepořádná paní a všichni ostatní nepořádní lidé akorát že z úplně jiného důvodu) - vy byste ho stejně
jistě slovy chvály a díky nezahrnuli a jemu stačí, když
má svědomí klidné a na duši ho hřeje pocit dobrého
skutku. To je krásné, milé děti, z toho si vezměte
příklad! Ale vřelé díky samozřejmě patří i ostatním
lidem dobré vůle, kteří jen prostě dbali pokynů svého
pana krále a odevzdali sběr jak se sluší a patří.
No a můžeme ten lajdácký přístup
mít vlastně těm špatným lidem za
zlý, když se ještě zřejmě nestačili
probrat
ze
čtyřicetiletého
poblouznění
národa slaboduchým
soudružským výborem, který nás všechny
ovládal do doby než jej vystřídal
úřad pana krále? Jistě, můžeme!!!

/f oto: Viktor Már a/

Naše obec a farnost sice leží z části v oblasti zasažené
povodněmi, ale většina z nás zaplavena nebyla a proto
pomáháme těm , kteří utrpěli nejvíce a sami si již pomoci
nemohou či nestihnou. Ve třech po sobě následujících
nedělích 18. a 25. 8. a 1. 9. 2002 byla v kostele sv. Jakuba
při m ších svatých uskutečněna finanční sbírka pro postižené
povodněmi. Výnos této sbírky byl 26.800,-Kč. Farní charita
poskytla navíc finanční prostředky ve výši 25.000,-Kč na
„Povodňové konto Diecézní charity České Budějovice pro
jižní Čechy“ ze svého bankovního účtu. Farní charita již letos
v červenci poskytla finanční příspěvek pro dobudování a
vybavení Domova klidného stáří v Pravětíně, jež má
působnost pro celou naši diecézi (její území
se přibližně shoduje s Jihočeským krajem),
ve výši 27.685,-Kč.
V rámci materiální pomoci věnovala FCH dle potřeby obětí
povodní část svého „Šatníku“. Jednotlivci - dospělí i studující
mládež (a to je velmi potěšitelné) pomáhla dobrovolně a
bezúplatně v postižených částech Č. Budějovic, Plava,...
v soukrom ých i veřejných budovách (školách, zdrav. a soc.
zařízeních...) odstraňovat povodňové škody. Řada lidí dále
ještě navíc individuálně finančně přispěla i na jiná
povodňová konta (Č erveného kříže, Člověk v tísni ČT,
Adry,...) či konkrétním veřejným zařízením (školám , zdr.,
soc. a kulturním institucím,...). Česká katolická charita již
na svých povodňových kontech nashromáždila v rámci
České republiky více než 150 milionů Kč a to finanční dary
stále přicházejí. Do skladů ČKCH jsou poskytovány i věcné
dary nejen z domova, ale i ze zahraničí. Pro všechny,
kteří by se chtěli připojit k pom oci uvádíme číslo
povodňového bankovního účtu Diecézní charity ČB pro
pomoc postiženým záplavami na jihu Čech:
Děkujeme všem dárcům a pomocníkům
Za Farní charitu J. Cícha

k ažd á

1.

střed a

Oznamujeme všem občanům, že počínaje
dnem 2. 10. 2002 bude každou první středu
v měsíci ve 12:00 hodin provedeno v souladu s § 11
vyhlášky č. 380/2002 Sb. akustické přezkoušení
poplachových sirén trvalým tónem 140 vteřin.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych těm, kteří poskytli
finanční prostředky na sbírku na povodně prováděnou OÚ
Vrábče, tlumočil poděkování pedagogických pracovníků
Mateřské školy zrakově postižených ul. Zachariášova
v Českých Budějovicích.
Výtěžek sbírky ve výši 37.950,- Kč
a dar od obce 10.000,- Kč jim byly

poskytnuty
formou
zakoupení
hraček dle výběru pracovníků MŠ.
Ještě jednou vřelé díky!

OZ přijalo dar od firmy Budějovické štěrkopísky, s.r.o. ve
výši 2.500,- EUR, který bude poskytnut na realizaci
protipovodňových opatření;
OZ přijalo darem od paní Marie Koškové podíl kaple sv.
Václava ve Vrábči. OZ doporučuje, aby bylo zahájeno
řízení, kterým by bylo vyřízeno majetkoprávní vypořádání
mezi vlastníky kaple a obcí Vrábče;
OZ projednalo žádost pana Pavla Nečase - majitele RD
v lokalitě Vrábče-zastávka pod tratí - a dalších čtyřech
vlastníků pozemků určených pro výstavbu RD ohledně
vybudování kanalizačního sběrače pro tuto lokalitu. OZ
rozhodlo, že dle finančních možností a za podmínky
finanční spoluúčasti žadatelů bude v rozpočtu obce na rok
2003 stanovena částka na realizaci této stavby;
OZ schvaluje odvod 3.455,--Kč do sociálního fondu při OÚ
Boršov nad Vltavou za III.čtvrtletí 2002;
Na základě osobního jednání jednatelů firmy Budějovické
šterkopísky s.r.o. a na základě předložené žádosti ze
strany firmy, přehodnotilo OZ své stanovisko k rozšíření
těžby na parcelách č.1164/3, 1167/1, 1162, 1152, 1154,
1153, 1148, 1847, 1851, 1853, 1857 a 3284/2 v k.ú.Vrábče
vydané dne 10.5.2002 a rozhodlo tajným hlasováním 5 hlasů - pro
3 hlasy - proti
1 hlas - zdržel se hlasování, že souhlasné stanovisko obec
Vrábče podmiňuje řádným zrekultivováním - zalesněním
(dle rekultivačního projektu) lokalit zakreslených v přiložené mapě;
OZ bere na vědomí Vyjádření k rozkladu proti rozhodnutí
o nepovolení průzkumu na vyhrazený nerost - vltavín, které
bylo předáno dne 3.9.2002 na MŽP Odbor výkonu státní
správy II Jeronýmova 1 370 01 České Budějovice
Příští jednání obecního zastupitelstva
se uskuteční dne 25. 10. 2002.

Novinky srdečně blahopřejí k významnému životnímu
jubileu, které v měsících listopadu a prosinci 2002
oslavují:

Emílie LAVIČKOVÁ
Eva GAŽÁKOVÁ
Marie JANKOVSKÁ
Karel CHALOUPKA
Marie KOKLAROVÁ
Marie KALKUŠOVÁ

50 let
50
let
82
let
83
let
87
let
88 let

Vážení spoluobčané - senioři,
dovolte mi, abychom Vás pozvali na tradiční
společné „Posezení seniorů“, které se uskuteční
dne 7. prosince 2002 v Pohostinství Na rynku ve
Vrábči od 15:00 hodin.
Čeká Vás příjemný kulturní program a k dobré
náladě Vám bude vyhrávat malá kapela ze
Křemže.
Trasa
Slavče
- náves
autobusu:
14:00 hodin
Vrábče - zastávka - před hospodou 14:10 hodin
Koroseky - náves
14:20 hodin
Záhorčice - náves
14:30 hodin
Jamné - náves
14:40 hodin
Kroclov - náves
14:45 hodin
Vážení senioři, všichni jste co nejsrdečněji zváni, a to i
přesto, že případně neobdržíte osobní pozvánku. V
současné době totiž bohužel nejsou k dispozici úplné
seznamy lidí, kteří již jsou v důchodu a kteří ne. Přesto
bude samozřejmě snahou, aby pozvánku obdržel každý
z Vás - včetně seniorů ze Záhorčic a Jamného.

Myslivecké sdružení Vrábče Vás
srdečně zve na tradiční
VÝLOV RYBNÍKA, který proběhne dne
2. listopadu 2002 od 8:00 hodin.
Můžete ochutnat rybí speciality přímo v našem
občerstvení! Od 10:00 hodin prodej ryb!

Myslivecké sdružení Vrábče Vás srdečně zve
podruhé, tentokráte na POSLEDNÍ
MYSLIVECKOU LEČ!
V sobotu 30. listopadu 2002
od 18:00 hodin v Hospodě na zastávce.
Pro dobrou náladu budou vyhrávat heligonky
a rozhodně nebude chybět bohatá tombola!

říspěvek do dnešních Novinek
začínám psát koncem září a rád
bych si na úvod všimnul krás
podzimu kolem nás.
Na svátek sv. Václava jsme slavili malou
svatováclavskou pouť. Na tento den
připadlo i 65. výročí výstavby a vysvěcení
našeho kostela v roce 1937. Po týdnu
ošklivého počasí nastaly Václavské časy babí léto. Léto zmizelo kamsi za jižní
obzor a jenom klíny divokých husí se
mohou za ním vydat. Nám zbydou jen
vzpomínky při pohledu na poslední
pavoučky na jemném předivu babího léta.
Nebe se stává vysokým a čistým a vy se
vydáte tichou krajinou a vzpomínáte na
vůni letních jahod a zlátnoucí klasy, a
náhle si uvědomíte podvečerní chlad a
touhu po něčem teplém. Může to být
vyhřátá světnice nebo přátelské slovo.
Potom zapomenete na houstnoucí tmu i
prokřehlé prsty, v nichž jste přinesli
poslední letošní houby.
Tolik na úvod na oslavu krás podzimu.
Do dnešního vydání Novinek se budeme
přidržovat záznamů ve Školní kronice.
V jednom minulém čísle jsme se zamýšleli
nad působností vesnických škol od 17. přes
18. a 19. století do poloviny 20. století,
kdy velká většina škol na vesnicích zanikla
pro nedostatek dětí. Zamysleli jsme se nad
postavením učitelů, jejich působením při
základní výuce minulých generací i nad
dalšími aktivitami v obci, v jejich působení
v obecních samosprávách. Na úseku
kultury byly v obcích její nositelé. Zmínili
jsme se i o jejich hmotném postavení, kdy
hlavním zdrojem výživy učitelů byly
naturální dávky od správy patronátů i
rodičů žáků. Proto i v naší škole si
pamatujeme dvorek s chlívkem na vepře a
stáj na krávu a slepice.
Ode dneška bychom si vybrali záznamy ze
Školní kroniky, jednotlivá období a ve
zkratce představili některé učitele už od
roku 1830 do založení kroniky v roce
1881. Celé období od roku 1848 do roku
1918 bylo poznamenáno vládou císaře
Františka Josefa I., proto zápisy od r. 1881
každoročně zaznamenávají školní oslavy
narozenin císaře nebo jeho manželky
Alžběty (známá Sisi), výročí nastoupení

na trůn, ale i svátky členů jeho rodiny, ale i
tragické události, například zavraždění
Alžběty v Ženevě nebo sebevražda syna,
korunního prince Rudolfa. Na všech
oslavách se konala návštěva všech žáků
s učiteli na bohoslužbách v kostele
v Boršově. Návštěvou v kostele byl i
zahájen nový školní rok a před
prázdninami ukončen. Každoročně se

v Boršově uskutečnila generální visitace
s veřejnou zkouškou žáků všech škol
farnosti z náboženství. Každý rok navštívil
Krajský školní inspektor. Tato návštěva byla
zřejmě postrachem jak pro žáky, tak i pro
učitele. Žáci měli osvědčit své znalosti, což
bylo výsledkem dobré nebo horší pedagogické práce učitelů a ti mimo to odpovídali i za stav školy a školních pomůcek.
Na konec je vždy poznámka, že inspektor po
skončení odešel (pěšky) na inspekci do
Křemže a je možno vycítit, že ukončení
inspekce bylo přijato s ulehčením. Takže
většina záznamů v kronice je vedena v tomto
duchu.
My si všimnem některých učitelů v tomto
období. Je poznamenáno, že prvním
učitelem nové školy byl Josef Matějíček,
který zde působil do roku 1836. Jako druhý
je uveden Václav Chromý, údajně vrábečský
rodák, který zde působil do roku 1881.
V tomto roce převzal správu školy Karel
Miliska. O tom jsem už slýchal od svých
rodičů. Za jeho působení byla při škole
zřízena ovocná školka a sad. V roce 1882
byla otevřena 2. třída, pro níž byl učitelem

však zamlčují příčiny tohoto úmrtí. Dnes
víme, že to byla napřed vražda jeho 17-leté
milenky a následná sebevražda na
loveckém zámečku Mayerling u Vídně.
Následující rok navštěvovalo školu 156
žáků. Školu opustil správce školy pan
Miliska, odešel do Římova. Za něj byl
jmenován Jan Jindra, který se na školu
vrátil z Doudleb. Ze služby byl propuštěn
Matěj Bartuška a za něho jmenován Josef
Šubr. Pro vyučování ženských ručních
prací byla jmenována slečna Marie
Linhová z Doudleb, která vyučovala ve
dvou odděleních po třech hodinách týdně
za odměnu 108 zlatých ročně (z Doudleb
docházela pěšky). Byla ještě i další změna.
Řídícím učitelem byl jmenován Bartoloměj
Pecho, který působil na škole v Žabovřeskách, kam na výměnu odešel Jan Jindra
z Vrábče, ale koncem školního roku si
podal p. Pecho žádost znovu do Žabovřesk.
Asi se mu u nás nelíbilo. Jeho nástupcem
byl jmenován Karel Čumpelík, učitel
v Besednicích. Ten zde působil až do roku
1926, tedy plných 32 let. Ten už patří do
novějších dějin obce a školy a zanechal za
sebou kus dobré práce. Památku na něho
potkáváme každodenně. To on se svými
žáky osázel okolí školy a po vesnici lípy v
roce 1898 - v roce 50. výročí panování
Františka Josefa I. (1848 - 1898). I on si
Vrábči zamiloval a patřil k ní. Na penzi
odešel v roce 1926 do Lišova, kde ve
třicátých letech zemřel a na pohřeb odjela
početná delegace vrábečských občanů.
Jména předešlých učitelů vrábečské školy
nám mnoho neřeknou, považujeme však za
povinnost je z kroniky seznámit s veřejností, protože každý z nich se nějakým
způsobem zapsal do minulosti naší obce a
formoval osobnosti našich předků. Příště
probereme období od školního roku 1893
až do skončení I. světové války a podíváme
se i do Obecní kroniky, která se začala psát
právě od roku 1918, tj. od vzniku
Československé republiky.

jmenován Jan Průcha z Českého Krumlova.
V roce 1885 byla zvolena nová Místní školní
rada, jejímž předsedou byl Vavřinec
Vyžrálek. V témže roce bylo v obou třídách
školy zapsáno 166 žáků a povoleno celodenní volno ve čtvrtek. V tomto roce byla
provedena oprava branky do dvora. Byla nařízena revize školních knihoven a vyřazeny
Naše slepá naivita
nevhodné knížky. Jsou záznamy o výnosech
Naše slepá důvěra
Zemské školní rady o zkvalitnění výuky a
nás již po několikáté svádí
zkouškách učitelů z odpovídající kvak sebezničení.
lifikace. V roce 1887 byly provedeny
stavební úpravy - opravy podlah a bytu pro
A všechno naše snažení
učitele s nákladem 450 zlatých. V tomto
náš boj a stále sebeosvobozování
roce také vypukla epidemie neštovic, na níž
jen z toho pramení
v obci zemřelo pět osob.V příštím roce vyšel
že kývneme vždy špatné straně
výnos o pracovním vyučování. Pro hochy že věříme a nevíme o lidské vypočítavosti.
ruční práce, pro dívky vyučování domácích
prací. Novým pomocným učitelem byl
Nejsm e sví.
jmenován Jan Jindra a dosavadní pomocný
C o uděláme
učitel Jakub Svobodný přeložen do Hosína.
až přijde další nabídka
Po roce byl učitel Jindra přeložen do
Svazu či Unie?
Doudleb a do Vrábče jmenován Matěj
Bartuška z Albrechtic. V roce 1888 vypukla
Vyjdem e vstříc
epidemie spalniček a škola byla 15. prosince
v krojích národních
s písní „Kde dom ov můj“
zavřena. 30. ledna 1889 se záznam v kronice
a podáváme chléb
široce rozepisuje o úmrtí korunního prince
se solí.
Rudolfa Habsburského a popisuje rozsáhlé
smuteční akce v celé říši. Oficiální zprávy

Když se k Vám dostanou dnešní Novinky, bude již
bezprostředně před volbami do obecního zastupitelstva
na další čtyři roky. Považujeme za potřebné seznámit
Vás s některými skutečnostmi okolo letošních voleb.
Ty se liší od těch předešlých v letech 1990, 1994, 1998
tím, že se podařilo naplnit a podat pouze jednu
kandidátku, a to pod hlavičkou KDU-ČSL. V předepsaném čase byly vyvěšeny výzvy Obecního úřadu,
aby podávaly kandidátky buď další politické strany,
sdružení nezávislých kandidátů nebo i jednotliví
kandidáti s předepsaným počtem podpisů svých
Okrskovou volební komisi tvoří 6 členů ve složení:
spoluobčanů a osobně je předali do registračního místa
- zapisovatel: S. Hálová ml.
na Okresním úřadě. Nestalo se tak, nenašel se nikdo
- předseda: S. Hálová st.
další,
kdo by měl zájem spolupracovat na řízení
- členové: V. Štěpánová, F. Pokorný, J. Juda a V. Marek
veřejného života v obci. V uplynulých trojích volbách
byly vždy podány nějaké nezávislé kandidátky, které
Do volební místnosti je nutné přinést s sebou platný
dávaly voličům možnost výběru. Letos taková možnost
občanský průkaz nebo cestovní pas a volební lístek, který nebude. Připomínáme, že jediná kandidátka je pod
obdržíte nejpozději tři dny před dnem konání voleb.
hlavičkou KDU-ČSL, ale převážná většina kandidátů je
V případě ztráty nebo poškození volebního lístku Vám
bez politické příslušnosti a kandidují jako nezávislí na
bude ve volební místnosti vydán nový.
kandidátce KDU-ČSL. Všichni jsou vedeni snahou
VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY
prosazovat při své práci v zastu2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002
VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY
pitelstvu ne nějaké politické zájmy, ale
2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLBY 2002 VOLB
pomáhat ve svém volném čase
zajišťovat spokojený, každodenní život
obyvatel obce i podle možností, hlavně
v
finančních, její další rozvoj. Vy, vážení
pro volby do zastupitelstva obce VRÁBCE,
spoluobčané, svou účastí ve volbách, je
v těchto předsevzetích podpoříte.
konané dne 1. - 2. listopadu 2002
Kandidátku pro volby již zřejmě máte
doma, ale i v dnešních Novinkách ji
Politická strana
můžete vidět vedle tohoto textu.
Křesťanskodemokratická unie - Československá strana lidová
Rámcový volební program na příští
Kandidáti
čtyři roky bude projednán na prvním
číslo jméno
příjmení
věk povolání
bydliště
politická strana veřejném zasedání nového zastu1 František Ohrazda
44 starosta obce Vrábče 74 bez polit. přísl. pitelstva, spolu s volbou starosty.
Na závěr připomínáme, že všichni máte
2 Jan
Slavče 52 KDU-ČSL
Trapl, Ing. 45 technik
možnost se na této schůzi veřejně
3 Karel
Vrábče 35 bez polit. přísl. vyjádřit k volebnímu programu na příští
56 důchodce
Trnka
4 Lubomír Fessl, Ing.
Vrábče 41 bez polit. přísl. čtyři roky, ale k Vašim připomínkám
48 technik
jsou k dispozici ještě dva měsíce i
5 Alena
Neubauerová 48 podnikatelka Vrábče 69 bez polit. přísl. stránky Novinek! Budeme rádi, když
6 Alois
Slavče 49 bez polit. přísl. budete předávat své příspěvky na
61 podnikatel
Štifter
7 Albert
Kroclov 8 bez polit. přísl. Obecní úřad a vyjádříte v nich svou
63 podnikatel
Brutovský
spokojenost s určitou záležitostí, a nebo
8 Zdeněk Kubata
Vrábče 8 bez polit. přísl. své kritické připomínky k práci
39 podnikatel
9 Vladislav Korch
Vrábče 4 bez polit. přísl. obecního zastupitelstva. Bylo by to
36 technik
známkou široké spolupráce občanů
Zmocněnec volební strany
s obecním zastupitelstvem.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. listopadu 2002 v době od 14:00 do 22:00
hodin a 2. listopadu 2002 v době od 8:00 do 14:00
hodin proběhnou volby do zastupitelstev obcí. V obci
Vrábče je jeden volební okresek a volební místnost
v budově hasičské zbrojnice ve Vrábči pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vrábči - ves,
Vrábče - zastávka, Slavče, Koroseky a Kroclov.

František Hála, Vrábče 9
Náhradník zmocněnce
František Trs, Vrábče 96
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