
 

TROCHA KULTURY O ADVENTU  

 

V sobotu 12. prosince od 15. hodin bude pro 

děti připravena v Restauraci na Rynku Mikuláš-

ská besídka s nadílkou. Jako kaţdoročně prosí-

me o přihlášky dětí, které se besídky zúčastní, 

abychom připravili správný počet balíčků.  

Ve Vrábečské kapli začne v 16:30 Adventní 

varhanní koncert váţné hudby. Od 19. hodin 

začne v sále Restaurace na Rynku Mikulášská 

taneční zábava. Jste všichni srdečně zváni, ne-

boť z této sobotní nabídky si mohou vybrat 

obyvatelé všech věkových kategorií. 

 

Alena Neubauerová, tel. 776 550 681  

 

 

Stručný obsah: 

 Zasněžené chodníky—kdo bude uklízet? 

 Ještě jednou sběr odpadu 

 Setkání seniorů 

 Vánoce se blíží—pozvánky na Advent 

 Myslivecká leč 

 Z naší kroniky 

N O V I N K Y 

Číslo 64,    ročník IX.,  listopad—prosinec 2009,   dvouměsíčník,   

zdarma 

Vážení spoluobčané, 

 

Dovolte, abych Vás pozval dne 12.12.2009 v 

18. hodin před kostel sv. Václava ve Vrábči  k 

2. společnému rozsvícení vánočního stromu a 

věřím, ţe se sejdeme v tak hojném počtu, jako 

v loňském roce. 

 

František Ohrazda 

Starosta obce 



 

VAJO—účetnictví, daně a mzdy 

 
 Vedení účetnictví a daňové evidence 

 Zpracování DPH  

 Zpracování silniční daně 

 Příprava daňového přiznání FO a PO 

 Vedení personální agendy 

 Mzdové účetnictví pro malé i velké organizace 

 Komunikace s FÚ, ČSSZ a ZP 

 
Alexandr Vajo, Dvůr Koroseky 134, Nové Homole,  
370 01, České Budějovice 

tel.: 723 866 796, email: vajo@vajo.cz, www.vajo.cz 

Rotschedl Jaroslav                               50 let 

Marek Ladislav                                    50 let 

Bartyzal Julek                                      65 let 

Machutka František                            65 let 

Stropková Růžena                              70 let 

Plánská Eva                                         70 let 

Hálová Marie                                       81 let 

Janás František                                    85 let 

 

 

 

 

Přejeme vše nejlepší 

V MĚS ÍC I LI STOPADU A PROS INCI 

VÝROČÍ SLAV Í : 
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U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B CE  V R Á B -

ČE  K  Z Á P I S U  č .11/ 2 0 0 9/ 2 0 0 9   

 ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatře-

ní č.4/2009 

 ZO projednalo a schválilo předloţený výsledek hospoda-
ření Obce Vrábče k 30.9.2009 

 ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. 

spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 
3338, 3181/20 a 3181/11 v k.ú. Vrábče 

 ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení  

věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností Telefónica O2 

Czech Republic, a.s. spočívající v uloţení zemního komunikační-
ho kabelu 

 ZO schválilo podání ţádostí do POV pro rok 2010 v 
rámci programu POV dotační titul č.1 na akci „Oprava 
budovy bývalé hasičské zbrojnice v osadě Slavče“ v část-

ce cca 400 000,-Kč—dotace 200 000,- Kč. Finanční podíl 
obce bude hrazen z rozpočtu obce 

 ZO projednalo předloţenou ţádost firmy Budějovické 
štěrkopísky s.r.o. ohledně vyjádření k plánovanému roz-
šíření dobývacího prostoru v Pískovně Vrábče a pověřilo 

starostu, aby vydal souhlasné stanovisko 

 ZO bylo seznámeno s výpisem ze zápisu z jednání věři-
telského výboru úpadce ZD Planá konaného dne 7. října 

2009, ve kterém je stanovena výše trţní ceny dílen a 
pozemků ZD Planá v areálu obce Vrábče, která činí  

 3 400 000,-Kč jako přímý prodej Obci Vrábče. Vzhle-
dem k tomu, ţe výše ceny není pro Obec Vrábče přija-
telná, ZO nesouhlasí s koupí shora uvedeného majetku 

a pověřilo starostu, aby zaslal insolvenčnímu správci 
úpadce dopis, ve kterém bude konstatováno, ţe ZO 

souhlasí s odkoupením areálu dílen s pozemky za pod-
statně niţší cenu 

 ZO bylo seznámeno s nabídkou na zastřešení zahradní-

ho parketu Vrábče—zastávka od JK Interiér s.r.o. za 
cenu 116 635,-Kč a s nabídkou pana Vojtěcha Babůrka 

za cenu 94 152,-Kč. ZO rozhodlo vybrat nabídku od 
pana Vojtěcha Babůrka     

 
 

Kompletní zápisy z jednání ZO Obce Vrábče najdete na adrese  
www.vrabce.cz 

  
Reklama... 

Poslední  myslivecká leč 
 

Myslivecké sdružení Vrábče Vás srdečně zve na 

„Poslední mysliveckou leč“, která se koná v sobotu dne 

28.11.2009 od 18. hodin v Pohostinství na Rynku ve 

Vrábči. Pro 

dobrou náladu 

bude vyhrávat 

hudba  a nebu-

de chybět ani 

tombola 



 

Svozový den nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 
V sobotu 3.října 2009 společnost ECO-F a.s. zajišťovala pro obec 
Vrábče svozový den určeného odpadu. Pět pracovníků odpadové 
firmy akci zahájili se čtyřmi svozovými vozy v 8,00 hod. v obci Slav-

če, odkud postupovali přes Vrábče zastávka, Kroclov, vlastní obec 
Vrábče, Rozinku k poslednímu místu s odpadem ke Korosekám. 
 

Předák řidičů,Tomáš Říha, okomentoval svozový den lakonicky: 
„Začali jsme o hodinu dříve, starosta mě upozornil na rostoucí 
hromady na určených místech.“ Navzdory daným pravidlům obec-

ním úřadem občané hromádkovali a hromádkovali … První odpad 
musel být poloţen na určená místa jiţ o týden dříve, o čemţ vypo-
vídala zeţloutlá, shnilá tráva dále znehodnocená úkapy olejů a ba-

rev!!! Mnohem lepší je, kdyţ občané přijíţdějí s odpadem dle urče-
ného harmonogramu. Dochází tak k neformální veřejné kontrole 
přinášeného odpadu, zabrání se tak případným pochybnostem o 

zneuţívání svozového dne právnickými osobami, firmami. 
 
Pracovníky svozové firmy překvapilo neobvykle vysoké mnoţství 

eternitových dílců, zadehtovaných praţců a škvárových tvárnic, 
tedy odpadu označovaného jako nebezpečný. Celkem bylo naplně-
no dva a čtvrt velkoobjemových kontejnerů abroll, coţ jest 90 m3, 

dva malé kontejnery kaţdý o kapacitě 16 m3, jeden kontejner ur-
čený na ledničky, televizory a PC a plná dodávka s vlekem určená 
na shromaţďování pneumatik, autobaterií, barev, ředidel a olejů. 

 
Kaţdé místo, kde probíhal náklad shromaţďovaného odpadu, za-
městnanci ECO-F a.s. řádně uklidili. 
Jan Zeman 

ředitel ECO-F a.s. 
jiţní Čechy 
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Váţení spoluobčané senioři, 

Dovolte mi, abych Vás pozval na tradiční společné „Posezení seniorů“, které se uskuteční dne 19.prosince 2009 v 

Pohostinství a Rynku ve Vrábči od 15. hodin. 

Čeká Vás příjemný kulturní program a k dobré náladě Vám bude vyhrávat dechová hudba z Marzu. 

Doprava bude zajištěna jako vţdy autobusem v následujících časech:                                           

Slavče náves   14:00 

Vrábče zastávka—před hospodou  14:05 

Koroseky náves  14:20 

Záhorčice náves  14:25 

Jamné náves  14:30 

Kroclov náves  14:35 

P O S E Z E N Í  S E N I O R Ů 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu,  

pohled z druhé strany... 

Jak to bude s chodníky v zimním  

období…? 

Vážení spoluobčané, 

 
V současné době platí Zákon o pozemních komuni-

kacích a ukládá vlastníkům chodníků, to znamená v 
tomto případě obci, povinnost je v zimních měsících 
udrţovat a tudíţ odpovídá za škody, jejichţ příčinou 

byla závada ve schůdnosti na  chodníku, která vznik-
la znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud nepro-
káţe, ţe nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu 

odstranit, u závady způsobené povětrnostními situa-
cemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. 
Vzhledem k tomu, ţe není v silách obecního úřadu 

chodníky v naší obci co nejdříve zbavit sněhu, zdvo-
řile se obracím na ty, kteří mají chodník před svojí 
nemovitostí, zda by byli tak ochotní a mohli dle 

svých moţností chodník uklízet jako to bylo v dří-
vější době, s tím rozdílem, ţe jsou zbaveni jakého-
koliv postihu a ručení za bezpečnost chodců.  
Všem, kteří vyslyší tuto prosbu předem děkuji 

 
František Ohrazda 
Starosta obce 



 

mičurinském políčku. 

Zájezdy například na Krajsou Loutkovou 

scénu, hoši na hokej se Švédskem, do diva-
dla na Popelku. PO se vyuţívala i  na veřej-
ných vystoupeních. Při schůzích rodičov-

ského sdruţení (SRPŠ), na veřejných osla-
vách VŘSR, Výročí osvobození, MDŢ a 

Vítězný únor. K tomuto datu pionýři uzaví-
rali závazky, ţe zvýší pracovní úsilí. K 10. 

výročí osvobození byla vyhlášena brigáda 
pro učitele, ţáky   rodiče k úpravě pro-

stranství kolem školy. Bylo odpracováno 
celkem 240 hodin. Opravena byla kůlna a 

přístavek, chodník před školou s obrubní-
kem, záhony na zahradě, kamenný taras a 

osázen byl ţivý plot (slouţí dodnes). 30. 
dubna proběhla inspekce školy.  Okresní 

školní inspektor zhodnotil výsledky výuky 
velmi dobře, v 1. třídě měli ţáci nadprů-

měrné výsledky, ve 2. byly určité rezervy. 
20. května vyjeli všichni autokarem na výlet 

do Písku, Bechyně, na Orlík, Zvíkov a Týna 
nad Vltavou. Školní rok byl ukončen malou 

oslavou, 20 ţáků bylo odměněno plnícími 
pery, 1 ţák knihou a několik dalších malou 

soupravou tuţek a barviček. To vše za 

dobré výsledky v učení.  

Stále probíhala soutěţ ve spoření. Ţáci 
ušetřili 7419 Kč a jsou zaznamenány vý-

sledky sběru odpadu. Jsou to neuvěřitelná 
mnoţství,  285 kg šípků, 440 kg makovic, 

1200 kg hadrů, 100 kg kostí, 5 tun ţeleza, 
75 ks králičích koţek a 690 lahví. Nadále 

byl prováděn sběr mandelinky. V mičurin-
ském krouţku na přiděleném políčku se 

zkoušeli pěstovat brambory na 3 způsoby, 
vinná réva, hrášek, fazole a ředkvičky, vysa-

zeno bylo 56 planých švestek  k budoucímu 
roubování. Políčko bylo na takzvaném Sadu 

míru. Bylo to pole u bývalé Kříţoviny, kde 
dnes stojí domky V. Hály a V. Vejskraba. 

Tyto záznamy v kronice dokazují, jak se 
změnil způsob vyučování a kolik úsilí muse-

ly děti věnovat mimoškolním činnostem. 
Přitom byly kaţdodenně vystaveny propa-

gandě, která však doma v rodině měla pro-
tichůdnou úroveň neţ ve škole, takţe vy-

růstaly v rozkolísané osobnosti, které ne-
věděly, kdo má pravdu, jestli škola, nebo 

rodina. 

V obecní kronice se dostáváme k roku 

1955, kdy po dlouhém tlaku bylo zaloţeno 
JZD, které podstatně  zemědělské výroby i 

do ţivota lidí. Záznamy v kronice jsou v 
mnohém totoţné se školní kronikou, pro-

toţe obě vedl pan učitel Karbulka. Je zmín-
ka o mírné zimě, která ale trvala aţ do 

dubna, čímţ se zdrţely jarní práce. Jinak 
popisují nekonečné oslavy stejně jako škol-

ní kronika. 

Další organizací, která začíná v obci praco-

vat, je ČSM (československý svaz mládeţe). 
K 10. výročí osvobození byl právě členy 

ČSM uspořádán Běh přátelství. Start závo-
du byl u Dvora Koroseky. Oslavy se konaly 

Také jste si všimli, ţe průběh roku a jeho 

jednotlivé části se podobají jednotlivým eta-
pám ţivota? Po rozkošném jaru, které sym-

bolizuje krásné mládí s očekáváním plodného 
ţivota se zaloţenou rodinou přichází léto s 

dozráváním přírody i lidského ţivota se skliz-
ní plodů přírody i úrodou ţivotních zkuše-

ností a cílů, na něţ jsme učinili předpoklady 
ţivotní pílí, u někoho bohatší, u někoho 

chudší, jao v přírodě. A dostáváme se k pod-
zimu v přírodě i v ţivotě kaţdého. Léto se 

nám pomalu schová za jiţní obzor, horké dny 
nás uţ nepálí, vychládají pomalu i lidské vášně 

a v ţivotě i v přírodě nastává „babí léto“, 
mírná pohoda a zklidnění. V přírodě se se-

tkáváme s jemným předivem babího léta, 
které při troše fantazie můţeme přirovnat k 

stříbrným vláknům ve kštici dosud hustých a 

tmavých vlasů.  

V zahrádkách se zamodrají plody podzimu—
švestky. Zavoní vařená povidla a s chutí si 

dáme plný talíř švestkových knedlíků.  Po 
chladném ránu nás odpoledne příjemně za-

hřeje sluníčko, ale k večeru na nás padne 
chlad a rádi sloţíme poslední houby ze 

zkřehlých prstů, které jsme našli při procház-
ce do podzimně zbarveného lesa. A dostává-

me se k poslední etapě roku a ţivota a jeho 
konci. Symbolem tohoto období jsou svátky 

Všech svatých a Dušiček a celý ten dušičkový 
čas, kdy příroda i člověk spěje ke konci a 

fyzickému zániku, kdy se všichni sejdeme na 
hřbitově. Ten náš vrábečský se podobá krás-

nému parčíku a tyto svátky bude navíc ozdo-
ben mnoha květy a světly. Rádi sem tyto 

květy poloţíme a postojíme u našich hrobů v 
tiché vzpomínce na zemřelé rodiče a přátele.  

Připomeneme si jména na ostatních náhrob-
cích. Všechny jsme je znali, byli to naši kama-

rádi a ty starší si připomeneme, ţe jsme si 
jich váţili. Se všemi se nějakým způsobem 

zkříţili naše osudy. I my pomalu směřujeme 
na toto místo věčného klidu a připomínáme 
si nápis na některých hřbitovech: Kdo jste vy, 

byli jsme i my—kdo jsme my, budete i vy. 

Pokračujeme pět v listování našimi kronika-
mi. Školní kronika pokračuje rokem 1954—

1955, se základním stavem ţáků v počtu 55 
ve dvou třídách. V první třídě byl 1. a 2. roč-

ník a vyučoval R. Karbulka, 2. třídu navštěvo-
val 3., 4. a 5. ročník a vyučovala A. Velíšková 

z Jamného, současně pověřena správou ško-
ly. Rodiče museli opět písemně přihlásit své 

děti  ny vyučování náboţenství. Přihlásilo se 
100% dětí. Současně byla zaloţena Pionýrská 

organizace. Výchova náboţenství a v Pionýru 
se ovšem poněkud tříštila. Vedoucí PO byla 
Vlasta Švarcová z Korosek. Stav členů PO byl 

zpočátku 12, koncem roku 16. Teprve poz-
ději mělo členství v Pionýru masový charak-

ter, protoţe neúčast přinášela potíţe napří-
klad v dalším studiu, nebo i ve výběru atrak-

tivnějších učebních oborů. Činnost Pionýra 
spočívala kromě zábavy (četba knih, tělový-

chovné hry, nácvik písní a tanečků) i ve sběru 
bylin, svozu odpadových surovin a práci na 

následně ve Vrábči a Záhorčicích za účasti 

200 občanů s dalším bohatým programem a 
nakonec byl promítnut film Ján Roháč z 

Dubé. Nad obcí a následně i nad JZD převza-
la patronát ČSD stanice Č. Budějovice. Bude 

pomáhat našim zemědělcům a obci po strán-
ce pracovní a kulturní. 20. listopadu byly na 

MNV sepsány soutěţní úmluvy mezi MNV 
Vrábče a MNV Lipí a později se soutěţ rozší-

řila i mezi obě JZD. Soutěţ obsahovala tyto 
body, které byly  pravidelně bodovány a 

vyhodnocovány: 1. obvodní schůze členů 
MNV, ll. Dodrţování plánů schůzí zastupitel-

stva, lll. Zasedání komisí, lV. Činnost výboru 

ţen. 

Sběr druhotných surovin byl jiţ uveden ve 
školní kronice. Zásadní akcí roku, který zna-

menal přelom ve stoletém systému , bylo 
zaloţení JZD. 18. května přijel František 

Švarc, předseda MNV, s naléhavou zprávou, 
ţe nebude - li okamţitě ve Vrábči zaloţeno 

JZD, budou 3 zemědělci vystěhovány a věz-
nění rodin zemědělců bylo právě v plném 

proudu. Bylo přitom apelováno na city i přá-
telství, ţe jsme všichni ve Vrábči vyrůstali a 

ţe nemůţeme dalším odporem dopustit je-
jich vystěhování. 19. května byla svolána 

schůze za účasti okresních funkcionářů, tisku 
i rozhlasu a 13 zemědělců podepsalo přihláš-

ku.  

Byl hned ustaven výbor. Předsedou se stal F. 

Švarc, ale výkonným předsedou L. Kubata, 
vedoucím rostlinné výroby V. Hála, ţivočišné 

výroby F. Hála. JZD převzalo budovy u Kříţů, 
kde fungovala STS a hned se začalo se sta-

vebními úpravami malé kanceláře a dvou 
objektů pro výkrm vepřů.JZD dostalo také 

na úvěr traktor—později nám došlo, ţe je to 
konfiskát od nějakého kulaka. Jezdit s ním 

začal F. Janás. To dokazuje, ţe náš průmysl 
nebyl schopen vyrobit dostatek mechanizace 

pro socialistickou velkovýrobu, natoţ aby 
vybavil tisíce zemědělců. Všichni byli odkázá-

ni na masívní mechanizaci za situace, kdy byl 

naprostý nedostatek pracovních sil.  

Ţně měli zemědělci udělat ještě soukromě, 
splnit dodávky, zajistit pro JZD osivo a krmi-

vo (jao přínos do JZD) a od října začít spo-
lečně. Byly pouţity pracovní plány HTUP z 

roku 1953, které vypracoval pan Šnajdr, při 
nichţ zemědělcům, kteří do JZD nevstoupili, 

byly vyměněny pozemky někde na okraji 
katastru. Tak začala v naší obci socializace 

zemědělství. Během času prošla mnoha změ-

nami aţ k současnému krachu a likvidaci. 

Co bude dál se uvidí, budeme to zaznamená-

vat 

 

František Hála 
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