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V sobotu 12. dubna 2003 se konal

Tak takhle „libové“ bývalo řeznictví za „bujarého 
rozkvětu“ komunistické totality. 
Zavzpomínejte na ty strašné časy, vážení spolu- 
občané. Tohle je názorná ukázka její absurdnosti, 
obludnosti, ubohosti a prázdnoty! 
Pokud si právě říkáte, že jste se ale tenkrát 
nemuseli o nic starat a vše bylo lacinější, 
myslím, že skutečná cena takového žití byla 
nevyčíslitelná. 
Nepodléhejte prosím vlastní pohodlnosti! Myslete 
na svoji budoucnost při vlastním rozhodování, zda 
vstoupit do Evropské unie či nikoliv. Jistěže se 
budeme muset hodně snažit, abychom v EU uspěli, 
ale rozhodně za naše úsilí budeme sklízet 
chutnější plody, než nabízí ono uzenářství na 
obrázku...

KONEC VŠEM OBECNÍM NEPOŘÁDNÍKŮM

JUCHÁ CELÁ RODINA

SEDM KULÍ V SARAJEVU

Obecní vyhláška o čistotě a pořádku /str. II/

Pozvánka na Den plný zábavy a další akce /str. III/

Tak jest psáno v kronice /str. IV/

an Milan Neubauer

O zahájení se postarala dětská taneční skupinka 
a potom už zavládlo pravé řádění masek. Děti se 
předháněly v tanci i soutěžích, což bylo např. 
„Škubání papouška“, Židlovaná, Kufr, Štronzo a 
další.
Nezávislá porota měla nelehký úkol určit tři 
nejlepší masky, nakonec se však shodla na 
pořadí: 1. místo: kocourek Daneček - vyhrál 
patrový dort, 2. místo: čertík Ája - dort srdce, 3. 
místo - Popelka Klárka - zmrzlinový pohár. 
Masky byly bez výjimky krásné a
nápadité, k vidění byl i nádherný
moravský kroj, Zorro

mstitel, Saxana, zedník, babka 
Všudybylka a spoustu dalších.
Všechny masky obdržely poukázku na 
limču zdarma a tombola i odměny za 
soutěže byly štědré. Na dobrovolném 
vstupném bylo vybráno 430,-Kč, které 
budou použity na Dětský den.

Děkujeme všem, kteří svými dary přispěli 
k dětské radosti! Jsou to tito dárci:
                                                             FIRMY:
Aboss a pan Brutovský
Budějovické štěrkopísky a pan Kubata
Levná móda Vrabčák a paní  
                 Neubauerová a Márová
Mlýny a těstárny Březí a paní Hesová
Obecní úřad ve Vrábči
Velkoobchod hraček a pan Šafránek

paní Candrová z Vrábče
paní Dolejší z Vrábče
paní Jankovská z Vrábče
paní Kadlecová z Vrábče
pan Korch z Vrábče
paní Plánská ze Slavče
paní Sathelerová z Vrábče
pan Trnka z Vrábče

SOUKROMÉ OSOBY:

Videokazetu s nahrávkou celé akce si 
můžete kdykoliv zapůjčit. Stačí 
zavolat na tel.: 387 250 681.

Ani Novinky nezůstávají v oslavách a 
svátcích pozadu! Slaví totiž své 

Novinky tedy vstupují do svého čtvrtého 
ročníku, tak nechť jsou Vám
 i nadále k užitku i zábavě!! 

A tohle kupříkladu na Vás čeká uvnitř 
výročního čísla:

Provolejme třikrát sláva!
Je tu jaro!

Je tu čas milostných techtlemechtlí, 
svátků matek i všech dětí!

Jsou tu májové



č.1
/ 2003Obecní zastupitelstvo vydalo Obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2003 o udržování 
čistoty a ochraně životního prostředí v obci.

Příští jednání OZ se uskuteční dne 7. května 2003.

OZ souhlasí s umístěním bezpečnostního zrcadla v osadě 
Koroseky (náklady na realizaci: 7.500,--Kč).

Výtah z vyhlášky:Část I. - Úvodní ustanovení
Udržování čistoty a pořádku a ochrana zeleně, je společnou 
věcí všech občanů i právnických osob. Je povinností všech ne- 
ustále dbát o to, aby se životní prostředí v obci trvale zle- 
pšovalo po stránce ekologické, hygienické, provozní i estetické.
ČÁST DRUHÁ - § 1
Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejná 
prostranství pouze k účelům, ke kterým jsou tato prostranství 
určena. K užívání veřejných prostranství k jiným účelům je 
nutné povolení, které vydává obecní úřad.
Jakékoli stavební a terénní práce a úpravy na veřejných 
plochách povoluje a podmínky stanovuje příslušný stavební 
úřad. Fyzické a právnické osoby jsou povinny zachovávat 
čistotu veřejných prostranství.
Na pozemcích, které mají charakter veřejných prostranství je 
zakázáno odkládat smetí, nedopalky cigaret a jiné odpadky 
mimo vyhrazené nádoby; znečišťovat veřejná prostranství 
splaškovými vodami a mytím dopravních prostředků; 
poškozovat omítky domů a podobné plochy, vylepovat plakáty 
a oznámení na jiných než k tomu určených místech, rozdělávat 
ohně, vypalovat trávu a křoviny. Ohně je možno rozdělávat 
pouze na místech k tomu určených na základě povolení OÚ. 
Provozování zábavné pyrotechniky na veřejných pro- 
stranstvích povoluje po předchozím ohlášení OÚ. Vlastníci a 
nájemci pozemků, budov a ostatních staveb jsou povinni udr- 
žovat čistotu a pořádek na svém nebo pronajatém pozemku, 
řádně se starat o budovy a ostatní stavby tak, aby nebyl na- 
rušen vzhled obce. Je zakázáno spalování domovního odpadu, 
jako např. potravinových obalů, obalů spotřebních předmětů a 
plastů na otevřených ohništích a v lokálních topidlech. 
§ 2 - Povinnosti majitelů silničních vozidel
V obci je zakázána jízda veškerých vozidel, která jsou zne- 
čištěna nebo svým nákladem znečišťují vozovku a přilehlé 
plochy. To platí i pro vozidla vyjíždějící ze stavenišť a 
zemědělských pozemků.
§ 3 - Povinnosti majitelů a držitelů psů a ostatních 
domácích a hospodářských zvířat
Je zakázáno volné pobíhání psů, drůbeže a jiných domácích 
zvířat na veřejných prostranstvích a znečišťování komunikací, 
cest, hřišť a jiných ploch těmito zvířaty.
§ 4 - Postih a sankce
Fyzické osobě lze za porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Podnikající 
fyzické nebo právnické osobě při výkonu podnikatelské 
činnosti lze uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

Po dohodě s Farním úřadem v Boršově nad Vltavou při- 
stoupíme v letošním roce k rekonstrukci varhan v našem 
kostele. Bude to akce poměrně nákladná - cca 
45.000,--Kč. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek 
5.000,--Kč, ostatní vyrovná Farní úřad s tím, že bude 
dlouhodobě používat finanční příspěvky v našem kostele 
při měsíčních bohoslužbách. 
To je ale záležitost na několik let a 
proto se obracíme na veřejnost 
s prosbou o mimořádný příspěvek. 
Případní dárci mohou příspěvky odevzdat každou středu 
na obecní úřad, který je předá Farnímu úřadu a 
návštěvníci kostela mohou své mimořádné příspěvky dát 
při bohoslužbách do košíčku v kostele (přidat k běžným 
darům při mši).
Domníváme se, že i spoluobčané, kteří nejsou pravi- 
delnými návštěvníky našeho kostela, ale mají třeba své 
blízké pohřbené na našem hřbitově, by mohli mít zájem, 
aby jim někdy, při nějaké příležitosti zahrály v kostele 
zrekonstruované varhany.
Za každý příspěvek děkujeme.  

OZ souhlasí s investicí na rekonstrukci Hospody na 
zastávce ve výši 70.000,-Kč z kapitoly obchod. Zároveň 
uzavřelo smlouvu o pronájmu hospody s panem Romanem 
Houškou do 31. 3. 2006.
OZ bere na vědomí ceny vodného od 1. 1. 2003:
Fyzická osoba 1 m  15,-Kč vč. DPH, právnická osoba 1 m 
21,-Kč vč. DPH.

Vyzvedněte si tuto poukázku na místním 
sboru dobrovolných hasičů!

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pro vás nyní 
připravila jedinečnou nabídku: při uzavření pojištění 

domácnosti, rodinného či rekreačního domku vám bude 
při předložení této poukázky poskytnuta sleva 

100,-Kč z pojistného.
Současně tak podpoříte 

místní sbor dobrovolných hasičů!
Informujte se u vašich dobrovolných hasičů nebo na 

místním zstoupení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.!
Naše sazby vás rozhodně překvapí!

Modrá informační linka  844 114 411
Hasičská vzájemná pojišťovna ... v nouzi nejbližší!

   Všem poplatníkům daně z nemovitosti dáváme ve zná- 
most, že mají možnost zjistit na OÚ Vrábče do 22. 5. 
2003, jakou mají daňovou povinnost pro rok 2003. Daň 
je nutné zaplatit do 31. 5. 2003 složenkou, kterou obdrží 
poplatník od Finančního úřadu poštou, nebo přímo do 
pokladny Finančního úřadu v Českých Budějovicích.



50 let 
50 let
50 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
81 let
83 let
85 let

KOPL Zdeòka
ANDERLE František
GRUBÁR Oldøich
NOVOTNÁ Ludmila
JUDOVÁ Ludmila
VALENTOVÁ Kvìtoslava
VEPØEKOVÁ Libuše
CÁBOVÁ Rù�ena
ŠVARCOVÁ Zdeòka
KOUBOVÁ Bla�ena
KORÁBOVÁ Anna
MAJEROVÁ Ludmila
VEJSKRABOVÁ Anna
MA�HA Jan
HÁLA František
JANKOVSKÝ Jan

na høišti vrábèe-zastávka se 
odehrajou tato mistrovská utkání:

TJ Vrábèe : LIME È.B.       4. 5. 2003  17.00
TJ Vrábèe : Netolice B   18. 5. 2003  17.00 
TJ Vrábèe : D.Bukovsko  1. 6. 2003  17.00 
Všechny pøíznivce srdeènì zve 

a na své fanoušky se tìší 
tj vrábèe - oddíl kopané!

Mateøská školka ve Slavèi pøivítala své nové 
školáèky pøi zápisu do nového školního roku, 

který probìhl v dobì od 7. do 11. dubna 2003.
Vá�ení rodièe, pokud jste chtìli zapsat své dìti 

do naší školky a nemìli jste mo�nost vyu�ít 
tohoto termínu, zveme Vás do slaveèské školky 

kdykoliv bìhem její provozní doby.
Informace:      387 250 440

MS Vrábèe Vás srdeènì zve na 
MÁJOVOU VESELICI!

Pátek 2. 5. 2003 od 19.00 hodin
v restauraci Na Rynku ve Vrábèi.

Pøijïte se veselit, bude nám fajn!

Milé dìti,
v mìsíci èervnu máte hned dva dùvody k oslavì: 
Mezinárodní den dìtí 1. èervna a zaèátek prázdnin 
30. èervna.  Ka�dý z tìchto dùvodù si jistì oslavíte 
ve svých rodinách, ale na spoleènou akci Vás zveme

noèních hodin. Vìøím, �e toto letní setkání dìtí i 
dospìlých pøispìje k všeobecné dobré náladì a skvìle 
nastartuje krásné období prázdnin a dovolených.
Chtìla bych tímto ještì velmi podìkovat novému 
nájemci Hospody na zastávce panu Romanu Houškovi 
se spoleèníkem za velmi vstøícnou a aktivní 
spolupráci pøi pøípravì na tuto lidovu veselici. Alena Neubauerová

Veèer si udìláme táborák a upeèeme si buøtíky. 
Bude tam hrát „�ivá“ hudba, pøi které si mù�ete 
pìknì zatancovat. 
Tímto bych ráda pozvala také všechny vìtší dìti, 
to znamená od 18-ti let výše, aby pøišly 

                     na Taneèní zábavu,
která bude plynule navazovat a potrvá do pozdních

v sobotu 21. èervna 2003.
Pøijïte prosím všichni, kdo se chcete pobavit, bez ohledu na 
vìk. Sraz bude ve 14.00 hodin u „Dvoøáèkù“ rybníèka. 

Odtud povede cesta Pohádkovým lesem, která 
Vás dovede do zastávecké hospody, resp. zahrady, kde u� 
na Vás bude èekat zábavné odpoledne se soutì�emi, 
písnièkami a programem - a mo�ná pøijde i kouzelník.

Dne 7. 5. 2003 se ve Vrábèi u hasièárny bude konat 
Obvodová soutì� v po�árním sportu. 

Soutì�it budou mu�i I �eny. 
soutì� ODSTARTUJE vE 13.00 hodin.

NA SKVÌLOU PODÍVANOU Zve výbor SDH Vrábèe.
Pøijïte povzbudit naše dru�stvo �en!

SDH Koroseky oslaví v letošním roce 
65. výročí svého založení! 

Ku příležitosti tohoto výročí pořádá 
v sobotu 24. 5. 2003 od 14.00 hodin 
u hasičárny v Korosekách sousedské 

posezení při hudbě, na které Vás 
srdečně zvou všichni Kocourováci!



nešní Novinky vydáváme za- 
čátkem nejkrásnějšího měsíce 
roku - května. Po netypickém 
průběhu zimy, která se stále 
protahovala,  až  po  vpád

arktického vzduchu začátkem dubna, 
doufáme, že jaro nám ukáže svoji milou 
tvář. V květnu si připomínáme některá 
historická data. 
5. května 1945 vypuklo v Praze povstání 
českého lidu proti německé okupační 
moci, které se rozšířilo po celé naší 
vlasti. Český národ tím projevil odpor 
proti nacistickému okupačnímu teroru a 
vůli obnovit svobodnou, demokratickou 
Československou  republiku.  Celá  pěti- 
letá okupace i květnové povstání stálo 
mnoho obětí našich nejlepších českých 
lidí. Někdy přístě se touto tragickou 
dobou budeme zabývat v samostatné 
úvaze.
   V devadesátých letech se obnovila 
tradice Svátku matek. Tento svátek se 
slavil za první republiky, ve válce bylo 
slavení zakázáno a po válce se již 
neobnovil. Svátek nám připomíná, že 
alespoň jednou v roce by si měl každý 
zavzpomínat, co pro nás znamenala naše 
maminka. Od počátku naší existence, 
přes mateřskou péči, v dospívání, při 
startu do života a vlastně stále. Pokud 
naše maminka ještě žije, měli bychom ji 
poděkovat za dar života, za celoživotní 
lásku a porozumění a věnovat  alespoň 
kytičku.  Pokud už nežije, pak položit 
květiny na její hrob a věnovat kytičku 
vzpomínek, protože - jak se praví v jedné 
básni:

Ta láska mateřská
přes věky hoří
neumrazíš ji na horách
neutopíš ji v moři.

  - Tolik úvodem.

vačka“) a paní Šubrová byla pro nemoc 
zproštěna služby. Místní školní rada přidě- 
lila škole příspěvek 50K na učební pomůcky 
a 10K pro školní potřeby chudých žáků. Byl 
jmenován nový okresní hejtman F. Hiebel a 
okresní školní inspektor R. Vondruška.
   14. ledna se konaly volby do obecního 
zastupitelstva s ronvoměrným zastoupením 
jednotlivých osad. Starostou byl zvolen J. 
Švanda, dosavadní starosta F. Fessl zvolen 
I. radním a také předsedou místní školní 
rady. Noví členové zastupitelstva i školní 
rady složili slib na okresním hejtmanství. 
Záznamy  z tohoto  roku  uzavírá  obšírná 
zpráva o tragické události, atentátu na ná- 
sledníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho 
choti, 28. června 1914 při účasti na ma- 
névrech v Sarajevě. Byla to jedna z nejtra- 
gičtějších událostí 20. století, protože to byl 
signál k vypuknutí I. světové války. Tra- 
gicky poznamenala miliony lidí a  pří- 
slušníci českého národa krváceli na frontách 
za zájmy Rakouska a Německa, ale dotkla 
se i života všech lidí i mimo vlastního 
nasazení  v bojích.  Ve škole  se dětem  pod

vlivem státní propagandy podávaly in- 
formace o úspěších na frontách a udr- 
žovalo  přesvědčení  o vítězství,  které 
bude i v zájmu českého národa. Učitelské 
sbory všech škol zasílaly prohlášení s pro- 
jevy solidarity a loajality Rakousku- 
-Uhersku, jeho armádě s nadějí na konečné 
vítězství a  brzký  konec  války.  Na  dvou

jest psáno v kronice. Ale my k tomu 
dodáváme, že později bylo vyhlášeno tzv. 
Uherské vyrovnání a bylo vytvořeno vlastně 
dvoustátí: Rakousko a Maďarsko. Země 
koruny české byly opomenuty a to bylo 
vnímáno jako nespravedlnost vůči Čechům; 
vždyť české země byly právě takovým 
královstvím jako Uhry, ale ti si dovedli 
svoji státnost v rámci habsburské říše uhájit. 
Například císař František Josef I., i když 
měl titul král český, nikdy se nedal v Praze 
korunovat.  To byl také  jeden  z důvodů,  
proč Češi přispěli k pozdějšímu rozpadu 
tohoto soustátí v závěru I. světové války.

   Jinak bych pokračoval listováním 
v kronice naší školy. Začínáme rokem 
1912-13. V tomto roce navštěvovalo 
školu celkem 111 dětí. Z toho v I. třídě 
ve dvou odděleních 50 dětí a ve II. třídě 
ve dvou oddělení 61 dětí. Učitelé opět ve 
staré sestavě. Řídící Karel Čumpelík, 
učitel Josef Trubač, učitelka ručních 
prací M. Šubrová, náboženství Tec. Jakš, 
který později, jako opat Vyšebrodského 
kláštěra se významně podílel na dění 
v naší obci. Popisují se opět oslavy naro- 
zenin císaře a vzpomínkové bohoslužby 
za zavražděnou císařovnu, první při- 
jímání dětí,  2. prosince  opět  Dětský 
den s besídkou a sběrem pro zanedbané 
děti, který vynesl 10K. Připomíná se 
oslava dvou set letého výročí, kdy císař 
Karel VI. vyhlásil „Pragmatickou san- 
kci“. Byl to základní dokument 
Rakousko-Uherské říše a východiskem 
nového státního a politického života. Tak 

20. vydání Novinek připravili: František Ohrazda, František Hála, Alena Neubauerová a Milan Neubauer. Grafická úprava: Milan 
Neubauer. Vydal Obecní  úřad Vrábče, dne 30. dubna 2003. Zdarma. Dotazy, názory, připomínky a příspěvky posílejte na adresu 

OÚ Vrábče, telefonujte a faxujte na číslo 387 250 512 nebo zasílejte elektronickou poštou na e-mailovou adresu: 
vrabecske.novinky@seznam.cz

OÚ Vrábče a Milan Neubauer

František HÁLA

odebrány zvony z věží. Byla vydána vy- 
hláška o povolení úlev ve školní docházce 
dětem, aby mohly pomáhat v polních pra- 
cech, hlavně tam, kde byl otec na vojně. 
V zápisech je přehled o stoupajících 
cenách potravin z měsíce na měsíc. Vy- 
chází se ze srpna 1914 až k červnu 1915. 
Pro ilustraci některé ceny: rýže (1kg) 56hal 
- 2K, máslo 3,20K - 6,20K, cukr 86hal - 
1,10K, husa (kus) 4K - 10K, maso vepř. 
2,20K - 4,20K, sádlo 1,70K - 8K, 1 vejce 
8hal - 18hal, i ostatní potřeby stouply o 50- 

stránkách koniky je popsána situace, do níž 
nás válka dostala. Tisíce českých vojáků 
nasazuje životy na frontách, doma se za- 
číná projevovat nedostatek potravin a 
ostatních potřeb, rozšiřují se nemoci. Po- 
pisují se odvody branců jednotlivých 
ročníků 1887-1894, tj. 20- až 27-letých, ale 
později i 18- a 46- až 50-letých. Pro civilní 
obyvatelstvo byla vydána řada nařízení 
k úspoře potravin s poukazem, že nepřítel 
nás chce vyhladovět. Učitelé se museli za- 
pojit  do soupisu obilí, mouky,  brambor a 
to tím způsobem, že soupis prováděli vždy 
v sousední obci a naopak, aby nepůsobily 
známosti.   Děti  musely  vyrábět  muly
k obvazu ran vojáků, sbírat listy ostružin 
proti úplavici a sbírat kovy, hlavně měď a 
bronz pro zbrojní průmysl. Byly rovněž 

-80%. A k tomu to bylo všechno jen na 
příděly. Většina lidí na vesnici se živila ze- 
mědělstvím. Jestliže otcové a bratři škol- 
ních dětí odešli na vojnu, zůstaly tu jen 
ženy a děti, na něž padla tíha všech sta- 
rostí. Ale jako vždy, když je zle, i tenkrát 
bylo možno zaznamenat snahu vzájemně si 
pomáhat. Závěrem zápisů byl seznam pad- 
lých občanů obce: Š. Lavička, V. Maťha, J. 
Holub (bývalý účitel), Š. Šimeček, J. Duda, 
F. Welfl, J. Dobeš, J. Lavička, V. Lavička, 
F. Struháček, V. Vyžrálek, T. Rusfel, M. 
Duda, V. Pavlík, J. Trapl.
U každého je zapsáno, kde byl zastřelen, 
5 z nich zemřelo na nějakou nemoc.
   Tím bychom pro dnešek končili. Je nutné 
si připomenout, jaké politické postoje zau- 
jímali tehdejší učitelé. O nějakých snahách 
českého odoboje, který se již formoval 
uvnitř nepřátelských států halvně v Rusku 
a později ve Francii a Itálii nebylo ani 
ponětí nebo zmínky. Později byli účastníci 
odboje označováni jako zrádci a zločinci. 
...o tom příště.

   Opět jsou zaznamenávána různá neštěstí 
v obci. 1. května vypukl požár u V. Maurera 
v Závratech (Heroušů) a zničil celou 
usedlost. Všechny stříkačky v okolí byly 
nasazeny.  6. června  se  na jezu  v Boršově 
utopil bývalý žák naší školy, nyní německé 
školy v Boršově Václav Kalkuš (z Baby).   
Školní rok 1914-15. Prvním záznamem je, 
že F. Křikava, okresní hejtman, byl po 38 
letech služby dán do penze a výnosem 
okresní školní rady byla ustanovena   sl.  M. 
Kačerová z Boršova učitelkou dívčích 
ručních prací  (lidově  se  jí  říkalo  „štriko-


