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ůj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky 
a vyjmul v hedvábném papíru zabalený balíček, v němž 

bylo krásné dámské spodní prádlo. Rozbalil ten balíček a zadíval 
se na to hedvábí a ty jemné krajky. "To jsem jí koupil, když jsme 
byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi tak před 8 nebo 
9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní 
příležitosti. A teď, myslím, že je ten pravý okamžik". Přiblížil se   
k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly 
připraveny pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se  
ke mě obrátil a řekl: "Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. 
Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik." A já stále dodnes 
myslím na jeho slova ... ta, která změnila můj život. 

Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si na balkon, kochám se 
přírodou a ignoruji malicherné spory mezi lidmi, směšné soupeření 
závistivých sousedů o lepší auto a větší bazén a nevšímám si jejich 
vzájemných pomluv. Trávím více času s rodinou, s mým 
partnerem, s mými přáteli a méně v práci. Pochopila jsem, že život 
je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic 
neschovávám na později. Denně používám své křišťálové sklínky. 
Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu i když 
jdu jen přes ulici do samošky. I můj nejdražší parfém použiji, když 
se mi zachce. Slova jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už   
v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet 
i vědět vše hned. Nejsem si jistá, co by žena mého přítele udělala, 
kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra", které každý z nás bere na 
lehkou váhu. Myslím, že by určitě ještě zavolala své rodinné 
příslušníky a své blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí,           
se kterými by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem 
omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, 
čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by třeba ještě šla do své 
oblíbené restaurace se mi líbí. 
To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by 
mě rušily, kdybych věděla, že mé dny jsou 
spočteny. Na nervy by mi také šlo, že vím, 
že se už nemohu sejít s přáteli, které jsem 
chtěla jednoho "vhodného" dne navštívit. 
Na nervy by mi také šlo, že vím, že již 
nenapíšu dopisy, které jsem chtěla jednoho 
"vhodného" dne napsat. Že jsem svým 
milým dost často neříkala, že je miluji. 
Teď nepropásnu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co 
přináší smích do mého života. Stále si říkám, že každý den je 
zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní. 
Dostane-li se ti od tvých blízkých takovéto "obyčejné pocty", 
znamená to, že existuje někdo, kdo tě má rád, váží si tě a tvé 
přátelství je pro něho důležité.
Jsi-li ale ty tak zaneprázdněný, že nemáš ani pár minut času přečíst 
si toto poselství a zamyslet se nad ním, předat ho dál a věnovat se 
svému okolí, protože "za chvíli, zítra, za týden....." je také dost času, 
možná už to neuděláš nikdy. 

Tohle je Tantra. Poselství, které jsem dostal od své známé. Měl 
jsem si jej přečíst a předat ho dál. Předávám ho tedy všem 
čtenářům Novinek. Máte pár minut, abyste si ho přečetli?

Unikátní záběr se podařil panu Zdeňku 
ARDOLFOVI z Vrábče - zastávky, poté co se 
mu na zahradě objevila sněžná želva. 
Společně se svými syny ji statečně zkrotil 
a triumfálně pojmenoval „želva HEDVIKA“.
Bohužel však tato želva potřebuje ke svému 
životu mrazivé počasí. I sebemenší 
oteplení ji nedělá dobře na krunýř. 
Nedávné teploty mírně nad nulou způsobily, 
že želva zahradu svého nového pána 
opustila a zbyla po ní jen ta fotografie...

Snad se Vám bude jejich nová fazonka líbit. 
Pozorně si je pročtěte, neboť Vám nachystaly 

v mimořádně rozšířeném vydání spoustu 
užitečných a důležitých informací! 

Mimo jiné Vám nabízejí:
JAK SE ČINÍ NAŠI NOVÍ ZÁSTUPCI

JAK SE SYPE Z OBECNÍHO MĚŠCE

JAK BÝT ZA MAŠKARU A VYHRÁT

JAK TEĎ ŘEHTÁ ÚŘEDNÍ ŠIML

JAK SE ŽILO ZA CÍSAŘE PÁNA

Rozhovor s obecním zastupitelstvem /str. II + V/

Rozpočet obce na rok 2003          /str. II/

Pozvánka na Maškarní candrbál /str. III/

Změna veřejné správy          /str. IV/

Tak jest psáno v kronice /str. VI/

mn

Snad již brzy odhodíme několik vrstev 
oblečení, vypučí pupence, kraj se zazelená, meze 

vyschnou, úsměvy pookřejí, láska zavolá, svěží vánek 
zaševelí, jarní slunce zasvítí a jarní kvítí vykvete!
Nečekaje na odvátí posledních sněhových stop 

zimy a doufaje v brzký příchod jara představují se 
Vám již nyní v novém roce a v nové róbě



15.

2003

dubna      V úterý  15. dubna 2003  bude  v celé obci 
proveden sběr železného šrotu. Žádáme občany, 
aby v uvedený den byl železný šrot připravený 
před domy v těsné blízkosti komunikace.

              Na základě oznámení pana Václava Valenty, 
              Vrábče č.p. 95, dochází opakovaně k nejapným 
              žertům -  neznámá osoba  propichuje  u zapar- 

kovaných automobilů v „Kozí“ ulici ve Vrábči-zastávka pneu- 
matiky. Chtěli  bychom  proto požádat  zde bydlící  občany, 
aby  případné zjištění  takovýchto  odsouzeníhodných činnů 
oznámili na Policii ČR, obvodní oddělení Boršov nad Vltavou.

Příští jednání OZ se uskuteční dne 12. března 2003.

CELKEM 2.992.000,-

Splátka úroku z úvěru 13.000,-

Autobus. čekárny + DO 50.000,-

Vodovod Slavče 25.000,-

Služby peněž. ústavů 15.000,-

Obecní úřad 530.000,-

Obecní zastupitelstvo 540.000,-

Požární ochrana 40.000,-

Veřejná zeleň 25.000,-

Odpad 230.000,-

CELKEM 2.992.000,- Územní plán 120.000,-

Dotace 5.700,- Hřbitov 5.000,-

Splátka úvěru - plynof. -392.000,- Veřejné osvětlení 100.000,-

Výsledek hospodaření 701.000,- TJ 15.000,-

Odpad 150.000,- SPOZ 30.000,-

Stočné 24.300,- Kostel 16.000,-

Nájemné 138.000,- Novinky 4.000,-

Poplatky ze psů 5.000,- Kronika 4.000,-

Správní poplatky 5.000,- Knihovna 12.000,-

Daň z nemovitosti 310.000,- Základní školy - přísp. 200.000,-

Daň z příjmu práv. os. 545.000,- Mateřská škola 150.000,-

Srážková daň 35.000,- Kanalizace 655.000,-

Daň ze sam. výděl. činn 150.000,- Silnice 130.000,-

Daň ze závislé činn. 480.000,- Obchod 80.000,-

DPH 835.000,- Lesy 3.000,-

Co je pro Vás primární záležitostí 
v naší obci, o čem byste rád/a jednal/a 
na zasedání obecního zastupitelstva?

V čem vidíte přínos rozhodnutí
 o rozdělení obce do jednotlivých částí a 
co byste rád/a vzkázal/a „svým“ obyvatelům?

V souvislosti s rozdělením obce na jednotlivé části, které 
zastupuje vždy jeden ze členů obecního zastupitelstva, 
položily                            dvě stejné otázky každému 
zástupci. Pokud Vás zajímají názory Vašeho zástupce, zde 
nabízíme jejich odpovědi.

 Zajištění služeb, dopravní obslužnost v obci a okolí.

Zachování dopravní obslužnosti (autobusového a 
vlakového spojení) - aspoň v takovém rozsahu jako nyní, 
obchodů a pohostinství, mateřské školy ve Slavči, 
schválení nového územního plánu obce, aby se mladí lidé 
nestěhovali z vesnice do města.
Byly by samozřejmě i jiné záležitosti, jejich řešení však 
naráží na omezený rozpočet obce - např. koupaliště, 
čistírna odpadních vod, kanalizace, oprava prašných cest, 
vodovod, plynovod (i na samoty), atd.  

  Každý zastupitel se stal zástupcem části obce na 
základě podnětu starosty. Osobně si myslím, že přínos je 
problematický. Zástupce pouze tlumočí starostovi stížnosti, 
podněty, apod. občanů, kteří se na něj přímo obrátí. Za chod 
obce však zodpovídá starosta, nikoliv "zástupce" - 
samozřejmě kromě záležitostí, o kterých musí rozhodnout 
celé zastupitelstvo. 
"Svým" obyvatelům bych rád vzkázal, ať mají hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti, lásky, splnění všech přání, dobré 
sousedské vztahy, atd. 

Vladislav KORCH, Vrábče - ves, severní část

Ing. Lubomír FESSL, Vrábče - ves, jižní část

Aby se občané nebáli vyjádřit se k záležitostem 
v obci.

Karel TRNKA, Nová Hospoda

Chtěl bych požádat občany, aby si našli 
cestu k těmto zastupitelům. Jsem přesvědčen, 
že OZ přivítá jakýkoliv námět a bude se jím zabývat.

DŮRAZNĚ NA MAJITELE PSŮ, KTEŘÍ 
NECHÁVAJÍ SVÉ ČTYŘNOHÉ MILÁČKY 
VOLNĚ POBÍHAT MIMO SVÁ OBYDLÍ!
Před třemi týdny se stala ošklivá nehoda malé 
Klárce z Vrábče - zastávky, když jí napadl a velmi 
nepříjemně zranil pes paní Marcely Hniličkové. 
Tento případ však nemusí u nás zůstat ojedinělým, 
neboť v obci a jejím okolím běhá spousta psů 
svévolně. Pokud nemá majitel svého psa pod 
kontrolou - nejlépe na vodítku - vystavuje své okolí 
velkému nebezpečí. Takováto nerozvážnost 
nezřídka končí tragicky. Prosíme, NEDOPUSŤTE 
zbytečné ohrožování zdraví Vašich spoluobčanů.

Jedná se o využití volného času dětí a mládeže.

OZ neschvaluje smlouvu o zajištění prodeje 
prostřednictvím pojízdné prodejny v Korosekách a 
Kroclově, předloženou paní Jirouškovou. V současné 
době není tato služba potřebná.
OZ stanovilo pro rok 2003 pro zřízení nové vodovodní 
přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu připojovací 
poplatek ve výši 5.000,-Kč.
Firma van Gansenwinkel ukončila svoz odpadů v obci 
Vrábče, tuto činnost přebírá firma A.S.A., spol s r.o.



Tímto jí                     děkují za neocenitelné 
služby, které poskytovala hostům, zavítajícím do 
našeho proslulélo pohostinského zařízení a 
doufají, že se obecnímu zastupitelstvu podaří 
zajistit uspokojující náhradu. Naše hospůdka si 
to jistě zaslouží!

50 let 
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
81 let
81 let

Miroslav WEBER
Marie CHROMÁ
Jan JUDA
Marie GA�ÁKOVÁ
Jaroslav VEPØEK
Bla�ena ZDRHOVÁ
Ludmila CHALOUPKOVÁ
Anastázie KLINKLOVÁ

Přípomínáme, že soutěž dále pokračuje. V příštím čísle Novinek 
Vám představíme druhého vybraného autora. Své příspěvky i 
nadále zasílejte na adresu: Alena Neubauerová, Vrábče 69, 
370 01 Č. Budějovice nebo na e-mailovou adresu: 
vrabecske.novinky@seznam.cz!

Také nám stále zvyšují platy a snižují daně. Sami 
jsou velmi skromní a nenároční, pracují jen za 
nízkou mzdu a nevadí jim to. Bez ohledu na stra- 
nické zájmy usilují jen o rozkvět naší republiky.

Nikdy se mezi sebou nehádají, natož aby se snažili jeden 
druhého zesměšnit! Při televizním přenosu z jednání 
Parlamentu můžeme vidět všechny poslance usměvavé, pilně 
zabrané do své náročné práce a většinou nikdo z nich na 
jednání nechybí.
Brzy ráno jezdí poslanci metrem, tramvají nebo autobusem do 
práce. Přes jasné stopy únavy po těžkém jednání z předešlého 
dne se ještě všichni stačí obracet na své spoluobčany s prosbou 
o radu, co by se ještě dalo vylepšit, postavit, zlevnit apod.
Naše poslance máme všichni moc rádi a přejeme jim hodně 
dobrých dalších nápadů a aby nám co nejlépe vládli.
To je všechno, milé děti, a teď alou do postýlek. Zítra si povíme 
tu o neposlušných kůzlátkách.

1. místo a cenu pro vítěze si z naší literární soutěže 
odnáší V.K. (14 let) a její povídku otiskujeme.

Kromě mnoha dalších vymožeností v České Republice máme - 
Poslaneckou sněmovnu, která je složena z 200 poslanců. 
Poslanci jsou zástupci lidu, lidem zvolení a lidem milovaní. Jsou 
to ti nejlepší z nás. Mají nás moc rádi a ve dne v noci myslí jen a 
jen na naše blaho. Jsou velice chytří a pracovití. Stále vymýšlejí 
nové zákony, které by nám lidem co nejvíce zpříjemnily život. 

V jarních mìsících zaène naše taneènì - 
pìvecká skupina opìt nacvièovat. všechny 
dìti, které mají zájem o zpìv a tanec a 
nebojí se veøejnì vystupovat zveme mezi nás.

zvláštì muzikanty bychom mìli rádi!
informace u paní aleny neubauerové na telefonním èísle  
387 250 681.

Na programu je krátké pøedtanèení, soutì�  
o nejvtipnìjší masku, tombola a hlavnì poøádná 
„diskoška“! Vezmìte s sebou i vaše rodièe.
Pøi této pøíle�itosti bychom chtìli po�ádat všechny 
hodné movité i ty ostatní Vrábeèáky o malé, malièké 
nebo i nejmenší pøíspìvky do dìtské tomboly. Pøedem 
moc dìkujeme. Své dary noste buï na obecní úøad nebo 
se hlaste na tel. 387 250 681, my si pøijdeme.

TJ Vrábèe oddíl kopané zve své pøíznivce na 
mistrovské utkání, které se odehraje 20. dubna 
2003 od 17:00 hodin na høišti Vrábèe - zastávka.

NAŠE MILÁ HOSPŮDKA       
VE VRÁBČI NA ZASTÁVCE 
OPĚT OSIŘÍ. PANÍ MARCELA 
HNILIČKOVÁ NEPLNILA 
POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ     
Z NÁJEMNÍ SMLOUVY A MUSÍ 
SE  S HOSPODOU K 31. 3. 
2003 ROZLOUČIT. 

Obecní zastupitelstvo nabízí všem 
zájemcům  k pronájmu Hospodu 
na zastávce, Vrábče č.p. 40.

Písemné nabídky je nutné předložit 
nejpozději 12. března 2003 do 11.00 
hodin na Obecní úřad Vrábče.

kopii živnostenského oprávnění
délku praxe + místa působení v oboru
podnikatelský záměr

Nový nájemce bude vybrán na základě vyho- 
dnocení předložených nabídek dne 12. března 
2003 na zasedání obecního zastupitelstva.

Nabídky musí obsahovat:

Dovolujeme si co nejsrdeènìji pozvat všechny 
dìti na 1. DÌTSKÝ  MAŠKARNÍ  

CANDRBÁL, který se bude konat dne 
5. dubna 2003 od 14.00 hodin 

v Pohostinství Na rynku ve Vrábèi.



  Především spokojenost spoluobčanů. 
ALE - k tomu jsou nutné finanční prostředky. Je mnoho 
nedořešených investičních přání satelitních částí obce, ale i 
samotné obce Vrábče. Nejožehavější v současné době jsou 
čistírny odpadních vod, kanalizace, komunikace, opravy 
obecních nemovitostí. Nesmírně mi vadí realizace divokých 
staveb - drobné stavby načerno nebo realizace staveb proti 
stavebnímu povolení. Toto se dělo a děje ve všech částech a 
obcích Vrábečska. 

Jestli to bude přínos, se teprve ukáže. 
Vzkázal bych spoluobčanům, aby tak často neza- 
pomínali, že jsme tu jen chvilku a nevraživost a 
nesnášenlivost, pokud možno, vyškrtli ze svých projevů.

Alena Neubauerová, Vrábče-zastávka - nad tratí

Alois ŠTIFTER, Vrábče - zastávka - za tratí

Albert BRUTOVSKÝ, Kroclov

Ing. Jan TRAPL, Slavče

  K této otázce mi dovolte krátké zavzpomínání.           
V obecním zastupitelstvu jsem již od roku 1990, nyní již tedy 
páté volební období. Když si vzpomenu na tyto začátky, kdy 
jsme jako zvolení zastupitelé jednotlivých osad obce Vrábče 
obcházeli jednotlivé domy v osadách a seznamovali jejich 
obyvatele s důležitými záležitostmi obce, byl tento styk s je- 
dnotlivými občany velice prospěšný - samozřejmě to bylo 
velice časově náročné. Dozvěděli jsme se bezprostředně 
problémy které pálí každého v dané osadě a mohli je tak buď 
okamžitě ve spolupráci se starostou nebo následně při pra- 
videlných zasedáních obecního zastupitelstva řešit. Důležité 
informace se rovněž předávali prostřednictvím místních 
rozhlasů (které však občas nefungovaly). Postupem doby se 
tento styk s obyvateli začal vytrácet. Informace se předávali 
pomocí lístečků, které se dávaly do poštovních schránek a 
později pak tuto činnost začal provádět tzv. "civilkář" - 
- tedy hoch, který místo vojenské služby je 
dočasným zaměstnancem obecního úřadu. 
S nástupem obecních Novinek se veškeré podstatné 
informace z obecního úřadu dostávají do každé rodiny. Je to 
velice prospěšné a dů ležité. Nevím, jak moc obyvatelé je- 
dnotlivých osad čtou měsíční zápisy ze zasedání obecního 
zastupitelstva, které jsou vyvěšovány v každé osadě na 
úřední desce a seznamují se tak s děním obce - a proto to 
Novinky dělají za nás a zároveň oslovují každého z nás. Ale 
ať chceme nebo ne, je to oslovení obyvatel neosobní a 
zprostředkované. 
Proto bych rád vzkázal "svým" spoluobyvatelům Slavče, aby 
se nezdráhali přijít s jakýmkoliv problémem, který je tíží za 
mnou osobně, nebo mě kontaktovali telefonicky (jsem v tele- 
fonním seznamu a rád přijdu za nimi), nebo přišli s písemnou 
žádostí či stížností. Rád jim pomohu řešit to co je tíží - buď 
ve spolupráci se starostou nebo se zastupitelstvem obce. 
Raději přivítám vždy osobní jednání k nějakému problému, 
než abych se o problému dozvěděl třeba pozdě nebo vůbec.

 Je to jediné možné a správné rozhodnutí. Kdo jiný, 
než zastupitel té které části obce ví, co občany, které 
zastupuje, nejvíce trápí. Je pouze na občanech, aby si 
ušetřili cestu na obecní úřad a své přání a potřeby řešili se 
svým zástupcem. Obecní zastupitelství přijalo k této 
záležitosti jasné stanovisko. Soudržnost, dobří sousedé a 
přátelské vztahy jsou největší devizou spokojeného spolužití. 
Žijeme ne pro strasti, ale pro radost ze života.

Byl to dobrý nápad. Jedná se vlastně o „zkrácení 
cesty“ od občana na obecní úřad. Lidé se mezi sebou dobře 
znají a ke svému zástupci mají blíž - myslím tím vzdálenost 
skutečnou, nikoli pomyslnou. Co bych jim vzkázala? 
Sousedi, navštěvujte mne, telefonujte, pište, jinak si na obci 
budou myslet, že jste se vším spokojeni.

Zdeněk KUBATA, U Dvořáčků
Doplatit půjčku na plynofikaci a z dalších rozpočtů 

financovat inženýrské sítě pro další rodinnou výstavbu a tím 
přilákat další lidi k nám do obce, ať už je to v jakékoli části 
obce (Slavče, Vrábče - zastávka, Koroseky, Kroclov, Vrábče 
- ves). Rád bych, aby se udrželi ostatní služby v obci 
(prodejny, obchody s jiným zaměřením, školka, 
hospoda a jiné podnikatelské aktivity), a pokud 
to jde, tak obec tomu musí vytvářet podmínky.

Hospodaření obce tak, aby se maximálně pomá- 
halo v zlepšování bydlení a života v naší obci. Novinky děkují obecním zastupitelům za odpovědi.

 Nejdů ležitější je celkové zajištění chodu celé obce. 
Sem lze především zahrnout dobré fungování obecního 
zastupitelstva a jeho jednotlivých komisí a výborů (stavební a 
sociální komise, finanční a kontrolní výbor). Dále je důležité 
zajišťovat pro občany takové záležitosti, které se někdy zdají 
být samozřejmostí - je to například odvoz komunálního 
odpadu a nadměrného a nebezpečného odpadu, udržování a 
(dle finančních možností) rozšiřování veřejného osvětlení, 
údržba zeleně v jednotlivých osadách, zajištění chodu 
mateřské školky ve Slavči. Mezi další neméně důležité úkoly 
patří údržba sjízdnosti cest k jednotlivým samotám a spo- 
jovacích cest v obci, po loňských neblahých zkušenostech     
s velkou vodou budování stok a kanálů k odvedení povrch- 
ových vod tak, aby nedocházelo k zatopení sklepů rodinných 
domků, dořešení a schválení konečného návrhu Územního 
plánu obce Vrábče, tj. včetně všech osad. Co se týká sa- 
motné osady Slavče, zde vidím jako prioritní vybudování 
veřejného osvětlení a nové autobusové čekárny na sla- 
večském rozcestí, údržbu zeleně a veřejného prostranství, 
údržbu objektů, které jsou v majetku obce. Samozřejmě bych 
přál všem spoluobyvatelům (i těm, co bydlí na samotách) 
zavedení zemního plynu - ale vždy je nutné vycházet              
z reálných možností (především finančních), které obec má. 

  Na rozdíl od kolegů zastupitelů se teprve „roz- 
koukávám“. Oni už jsou zvoleni po několikáté a jsou tak- 
říkajíc „in“. Vzhledem k tomu, že jsem byla zvolena do so- 
ciální komise, je jasné, kde je moje místo. V naší obci nejsou 
žádná sociální zařízení, jako např. domovy s pečovatelskou 
službou, dětské domovy apod., takže mým úkolem je vlastně 
pořádání různých zábavných akcí především pro děti. Po 
zkušenosti  s „Mikulášskou“ musím říci, že to není žádná 
procházka růžovým sadem, ale jsou-li všichni alespoň trochu 
spokojeni, mám z toho dobrý pocit. Myslím, že postupem ča- 
su vyplynou i další povinnosti a můžu říci, že se na to těším. 

 Myslím si, že se tím zapojí více členové 
zastupitelstva a lidé v obci zjistí, že nám jde především o ně. 
Byl bych rád, aby každý občan byl hrdý, že je „Vrábečák“ a je 
v naší obci šťastný.

Co je pro Vás primární záležitostí v naší 
obci, o čem byste rád/a jednal/a na zasedání 
obecního zastupitelstva?

 V čem vidíte přínos rozhodnutí o rozdělení 
obce do jednotlivých částí a co byste rád/a vzkázal/a 
„svým“ obyvatelům?



Činnost OKRESNÍCH ÚŘADŮ skončila 
k 31. 12. 2002 a jejich kompetence byly 
převedeny na jiné úřady následovně:

vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů
vydávání řidičských průkazů, technických průkazů a 
evidence motorových vozidel
živnostenská agenda
rozhodnutí o dávkách státní sociální podpory
úkoly ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
rozhodování o poskytování pečovatelské služby 
ve vlastních zařízeních
výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, 
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy 
lesů, myslivosti, vodního hospodářství, rybářství atd.
povolení zvláštního užívaní a uzavírek silnic II. a III. třídy
a jiné ...

odvolací řízení proti rozhodnutí obcí v přenesené 
působnosti
rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o osvojení 
dítěte
povolení zvláštního užívání a uzavírek silnic I. třídy
a jiné ...

Pozemkový úřad - rozhodnutí o pozemkových 
úpravách, o restitučních nárocích atd.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - 
správa majetku státu
Archivy - oblastní archivy - archivní správa

Ministerstvo vnitra - dozor nad samostatnou působností 
obcí
Hasičský záchranný sbor - krizové řízení
Ministerstvo pro místní rozvoj - programy Evropské 
unie, např. Sapard
Ministerstvo kultury - v případě mimořádného 
společenského zájmu na zachování kulturní památky 
poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu

Úřední dny a hodiny 
pro veřejnost:
pondělí: 8.00 - 17.00  
středa:   8.00 - 17.00 
pátek:    8.00 - 11.30

Telefony - ústředny:
Náměstí Přem.Ot. II.:
Kněžská:
Jeronýmova:
Mánesova:
sekretariát primátora:
sekretariát tajemníka:

zkušební komisaři Autoškol
evidence motorových vozidel

silniční správní úřad, dopravní inženýrství státní správy

386 801 111
386 700 111
386 793 111
387 724 111
386 802 913
386 802 002

přídavky na děti, sociální příplatek, porodné, pohřebné, 
pěstounské dávky, příspěvky: rodičovské, zaopatřovací, na 
dopravu, na bydlení

volné, vázané i koncesované živnosti, kontrolní činnost

zajišťuje financování a metodické řízení školských a 
předškolních zařízení, školních jídelen a školních družin, 
zajišťuje kontrolu jejich hospodaření s ohledem na 
peněžní tok státních prostředků, zajišťuje finanční 
vypořádání školských zařízení

činnosti, opatření a rozhodnutí v souladu se společenskými 
potřebami zabezpečující zachovnání, ochranu a vhodné 
uplatnění kulturních památek, závazná stanoviska                 
k obnově kult. památek, stavebním změnám a ke stavbám  
v pam. rezervaci, v pam. zóně, ochr. pásmu, poskytování 
příspěvku na náklady spojené s obnovou kulturní památky

vydávání úz. rozhodnutí ke stavbám ve vztahu k lesnímu 
hospodářství, stavební povolení k provedení vodních děl, 
sankční k vypouštění odpadů, ochrana před povodněmi, 
vydávání i odběr loveckých lístků, rybářské lístky, souhlas 
k odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu, souhlas 
k nakládání s nebezpeč. odpady aj.

ověřování opisů, pravosti podpisu, ověřování dokladů, 
povolování matričních zápisů mimo úř. místo, vítání 
občánků, svatby
vydávání občan. průkazů, řidičských průkazů a cest. pasů

projednávání dopravních přestupků

vydávání územních rozhodnutí, vydávání stavebních 
povolení, schvalování změn účelu užívání

řešení majetkových přestupků, občansko-právní přestupky

řešení majetkových přestupků, občansko-právní přestupky

sociálně-právní ochrana dětí

sociální prevence, dávky pro staré a zdrav. postižené 
občany, průkazky ZTP

387 250 512
ou.vrabce@volny.cz
www.domovina.cz

386 720 111
www.kraj-jihocesky.cz

974 811 111
www.mvcr.cz

387 709 111
www.ssz.mpsv.cz/up

386 354 444
387 852 461

387 755 111

387 723 111



nového roku 2003 nám 
uběhly již dva měsíce. Průběh 
zimy byl netypický, pouze 
poslední týdny se udržuje 
zimní  ráz  počasí,  ale  i  při 

mrazivých dnech je možno cítit nádech 
přicházejícího jara. Vždyť již 21. března 
nastává jarní rovnodennost a začátek 
jara. Jaké bude po nešťastném létě a 
podzimu i průběhu zimy, nevíme. 
Musíme ale doufat, že bude lepší.
     V minulých Novinkách jsme se          
s naším putováním v dějinách naší školy 
dostali až k přelomu 19. a 20. století. 
Dnes začínáme školním rokem 1901/02. 
Tehdy měli vyučovací rok trochu jinak, 
protože školní rok začínal 17. září za 
stavu 155 dětí. V první třídě byly dvě 
oddělení, ve II. třídě tři oddělení. 
Učitelské obsazení: K. Čumpelík - řídící, 
Josef Šubr - učitel, M. Šubrová - ruční 
práce, E. Witner - katecheta. Do první 
třídy se zapsalo 21 prvňáčků. Jako 
obvykle se popisují oslavy narozenin 
císaře a císařovny, okresní konference 
učitelů, inspekce a rozloučení s okresním 
inspektorem Smolíkem, který odchází do 
důchodu a zhodnocení úrovně školství za 
jeho 17-letého působení. Počet škol se 
zvýšil o 24, ty byly nově postaveny. 
Měšťanské školy nebyly žádné, nyní jsou 
4. Učebních pomůcek nemělo dříve 24 
škol, nyní jsou všude, ronvěž i žákovské 
knihovny. Všude jsou také školní 
zahrádky a cvičiště u školy. U naší školy 
byla pěkná zahrada a pod lipami na 
návsi, kde se říkalo tělocvična, některá 
tělocvičná zařízení. Ty se používaly až 
do druhé světové války. Současně byl 
jmenován nový školní inspektor - 
profesor reálky p. Josef Honzík, který 
11. června vykonal na zdejší škole 
inspekci.   7. června 1902  se  konala  

v č. 1 a 2 ve Vrábči u Františka Píši a 
Františka Vyžrálka. Vyhořely kůlny, stáje i 
stodoly s navezenou úrodou.
     Ve školním roce 1909/10 jsou stále 
zaznamenávány oslavy narození císaře a in 
memoriam císařovny Alžběty, data prvního 
přijímání dětí, biřmování. 26. září byla 
velká slavnost svěcení stříkačky hasičského 
sboru ve Vrábči. Všecka stavení i budova 
školy byly opraveny, nabíleny a vyzdobeny. 
Kmotra stříkačky, paní Caplová           
z Budějovic, byla přivítána kyticí, kterou 
předala žákyně Mařenka Čížkovská, 
slavností proslov měl prefesor Budař. 
Stříkačka stála 232K předválečné hodnoty a 
to byla vysoká částka. Velitelem se stal Jan 
Šturma. 12. března navšítivili školu studenti 
Učitelského ústavu v Budějovicích se 
dvěma profesory a byli přítomni dopo- 
lednímu vyučování. V noci 31. května vy- 
pukl požár v Záhorčicích č. 1 u F. Tomana 
(Dychtlů). Shořela kůlna, sklep a stodola se 
zbytkem úrody. Hašení se zúčastnily sbory  
z  Boršova,  Jamného  a  Vrábče   s  novou 

stříkačkou. Jsou zřízeny hromosvody na 
škole nákladem 180K. Jsou připomínány 
oslavy 80. narozenin císaře Františka 
Josefa I. a v rámci těchto oslav uspořádán 
ve zdejší škole „Dětský den“ se slav- 
nostním proslovem, děti přednesly básně, 
provedly scénky a zazpívaly národní písně. 
Byl připomenut osud postižených a 
opuštěných dětí a provedena sbírka: mezi 
dětmi se vybralo 6K, učitelé přispěli 3K. 
Částka byla odeslána České okresní komisi 
na ochranu mládeže.
     Ke dni 2. ledna proběhlo sčítání lidu     
s následujícím výsledkem: Vrábče 287 
obyvatel (+26 oproti minulému sčítání), 
Kroclov 108 (+6), Jamné 113 (+3), 
Záhorčice 107 (-5), Závraty 146 (+5), 
Koroseky + dvůr 127 (+5), Hradce 33 (-3). 
Celkem 921 obyvatel, z toho 919 Čechů,   
2 Němci.
     17. ledna proběhly rovněž volby do 
obecního zastupitelstva. V kronice není 
zmínka podle jakého politického nebo 
jiného klíče byli jednotliví kandidáti 
navrženi, ale dodržovalo se poměrné 
zastoupení jednotlivých osad. Z Vrábče 
byli zvoleni 4 členové, z Kroclova 2,   
z Jamného 1, ze Záhorčic 1, z Korosek 1,  
z Hradců 1, ze Závrat 2. Starostou byl 
zvolen František Fessl (Fouček) z Vrábče. 
Současně byla zvolena i místní školní rada. 
To byla vlastně komise obecního zastu- 
pitelstva, která zabezpečovala život školy. 
Měla svůj vlastní rozpočet a skládala spolu 
se zastupitelsvem slib na okresním 
hejtmanství. Rozpočet školní rady byl 610 
Korun.
     Ve školním roce 1911/12 navštěvovalo 
školu 121 dětí, učitelé zůstavají stejní. Byl 
jmenován opět nový školní inspektor Dr. 
Gustav Winter. 12. 12. byl zorganizován 
znovu „Dětský den“. Byla to zřejmě 
vánoční besídka, opět s výběrem pro chudé 
děti, která vynesla 7,80K, učitelé přispěli 
1,50K. V kronice je zmínka o sebevraždě 
Vavřince Švarce z Korosek, který se oběsil 
ve stáří 67 roků.
     Pro tentokrát bychom naši procházku 
minulostí naší školy - a spolu s ní i obce - 
ukončili. Příště už se dostaneme do 
pohnutého období I. světové války. 
     Jak je možno vidět, školní kronika    
v mnohém nahrazovala obecní kroniku, 
která se začala povinně vést až po vzniku 
Československé republiky v r. 1918. 
Školní kronika se však bohužel omezovala 
na popis různých oslav členů habsburské 
monarchie, tu a tam zmiňovala některé 
události v obci mimo šklou, ale globálních 
sociálně-ekonomických souvislostí teh- 
dejšího venkova si nevšímala. To až v zá- 
znamech z válečných roků, kdy životní 
podmínky začaly být zlé.

Karlíčka z Kroclova spadla do studny a 
utonula. Byla volba nové škoní rady, pan 
učitel Šubr onemocněl a nastoupil nový, pan 
B. Mráz, který sem přišel ze Stráže nad 
Nežárkou. Tento rok byly také pořízeny 
nové lavice do druhé třídy - 9 kusů za 
250K.
     Ani rok 1905 nezůstal bez neštěstí. 28. 
září v sedm hodin večer zastřelil knížecí 
hajný Grieg v hostinci na Nové hospodě 
místního kováře Josefa Španingera, 35 let 
starého. Šlo prý vlastně o legraci, kdy hajný 
zamířil, ale v hlavni byl náboj. Tento rok 
opět blesk zapálil chalupu u kapličky ve 
Vrábči. Odchází školní inspektor Honzík do 
Prahy a byl jmenován nový, profesor Josef 
Durich. 21. července zemřel zdejší učitel 
Josef Šubr. Na zdejší škole působil 18 let a 
jeho nástupcem se stává Josef Holub, učitel 
v Rudolfově. Ten byl zakrátko přeložen do 
Zahájí, odkud přichází k nám pan Josef 
Trubač.
     Další rok 1908 navštěvovalo školu 123 
dětí, tedy o trochu méně než dříve. Byla 
zřízena 3 nová okna za 60K, nové oplocení 
zahrádky a obílení celé školy, celkem za 
140K.  25. září  v noci vypukl  velký  požár

v Závratech slavnost svěcení stříkačky. 
Popisuje se neštěstí, které se stalo 14. 
července, kdy o sedmé hodině večerní na 
přejezdu u zastávky Vrábče nákladní 
vlak zachytil koňský povoz ze dvora 
Koroseky a usmrtil kočího, který 
zanechal po sobě pět dětí.
     Zápisky z dalších let zachovávají 
běžný standard zápisů. Popisují návštěvy 
kostela v Boršově na zahájení a ukončení 
školního roku a oslavy narozenin císaře i 
k uctění památky zemřelé císařovny. 
Počet dětí je rovněž standartní, kolem 
150. Popisuje se průběh inspekcí a 
neštěstí,  kdy  žákyně školy,  dcera  Jana
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