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                 Vstupujeme do Adventu 

 

V sobotu 4. prosince zveme všechny děti na Mikuláš-

skou besídku do Pohostinství Na rynku ve Vrábči. V 

15:00 hodin shlédnou hranou pohádku a poté jim sva-

tý Mikuláš rozdělí balíčky . 

Od  17 , 00 bude v kapli sv. Václava  Adventní varhan-

ní koncert a v 18 ,00 na návsi slavnostně rozsvícen již 

potřetí vánoční stromeček . Zveme srdečně všechny 

spoluobčany, aby již tradiční sešlostí se společně nala-

dili na sváteční předvánoční čas. 

Rodiče dětí bych chtěla poprosit, aby účast na besídce 

oznámili nejpozději 14 dnů dopředu na čísle 776 550 

681. 

Věříme, že se sejdeme v tak hojném počtu jako v  

loňském roce. 

 

František Ohrazda   starosta obce 

Alena Neubauerová 

OZNÁMENÍ 

 

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem občanům,  

že se dne  

 

5.11.2010 v 19.00 hodin  

v restauraci Vrábče-ves koná  

 

Ustavující zasedání zastupitelstva  

obce Vrábče 

                         František Ohrazda 

      starosta obce 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce VRÁBČE 
 

Konané ve dnech 15.10. – 16.10.2010 

 

Obec Vrábče - okrsek č.1 Vrábče 

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů   470 

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 253  

Celkový počet odevzdaných úředních obálek  252 

 

Procentuelní účast voličů podle osad obce Vrábče 

 voliči v seznamu voliči u voleb procenta   

 

KOROSEKY  26  19                73 % 

KROCLOV  21  13        62 % 

SLAVČE               92  38        41 % 

VRÁBČE-ves + zastávka   331             183        55 % 

 

OBEC VRÁBČE 470             253               53,82 % 

 

 

 

Jméno a příjmení zvolených členů zastupitelstva obce Vrábče 

 

Volební strana -  Sdružení nezáv. kand. Vrábče 2097 hlasů, hranice  

256,3 

 

1. František Ohrazda   233 hlasů 

2. Jan Trapl    233 hlasů 

3. Lubomír Fessl     233 hlasů 

4. Zdeněk Kubata    233 hlasů 

5. Miroslav Novotný   233 hlasů  

6. Ludmila Hálová   233 hlasů  

7. Jan Zdrha     233 hlasů 

8. Pavel Vojč    233 hlasů 

9.    Pavel Záviš    233 hlasů 

 

 

Ve Vrábči dne 18.10.2010 

Výsledky hlasování v okrsku č.1 Vrábče pro 

VOLBY  DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČR 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého  

seznamu voličů:                                          470 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        234 

Počet odevzdaných úředních obálek:        231 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:       214 

Procentuelní účast:                     49,78 % 

 

 

Luboš Dvořák    24 hlasů 

Vladimír Špidla    55 hlasů 

Tomáš Jirsa    70 hlasů 

Roman Bureš      2 hlasy 

Bohumil Bezemek      4 hlasy 

Zdeněk Troup     53 hlasů 

Jan Zasadil                    6 hlasů   

 

Ve Vrábči dne 18.10.2010 
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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 TE L S T V A  O BC E  V R Á BČ E  

K  Z Á P I S U  č . 11/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

 

Schvaluje: 

1) Umístění nové trafostanice na pozemek parcela č.190/20 

v k.ú.Slavče v lokalitě U Bedlána. (9 hlasů pro) 
2) Smlouvu o uzavření budocí kupní smlouvy  mezi obcí Vrábče 

a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající na koupi části 

parcely č.190/20 v k.ú.Slavče pro novou zděnou trafostanici. 

(9 hlasů pro)  

3) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočíva-

jící v uložení kabelového vedení NN a kabelové skříně na 

parcele č. 3301/2 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

4) Nabídku ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ohledně bezúplatného převodu pozemků 

par.č.3301/9 o výměře 32m2  a par.č.828/6 o výměře 41m2 

v k.ú.Vrábče – ostatní plocha (odúmrť po zemř.Tomáši Krát-

kém) do majetku obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5) Žádost o finanční příspěvek ze státního rozpočtu ČR ve výši 

2,5 mil Kč na výstavbu víceúčelového hřiště ve Vrábči-

zastávka. (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Vyvěsit oznámení o prodeji parcely č.1/4 v k.ú.Vrábče na 

úřední desce OÚ po dobu 15 dnů. (9 hlasů pro)  

2) Vyvolat jednání se Stavebním bytovým družstvem České 

Budějovice, ohledně možného odkupu části parc.3345 

v.ú.Vrábče (při západní hraně této parcely) pro realizaci chod-

níku pro pěší v šíři cca 2m. (9 hlasů pro) 

3) Vyvolal jednání za účasti stěžovatele – pana Farbara, provo-

zovatele hostince, pořadatele srazu JAWA a Policie ČR - 

Boršov nad Vltavou, kde bude stanovena za jakých podmínek 

lze JAWA sraz a podobnou akci realizovat v Hospodě  

            na Zastávce. (9 hlasů pro) 

 

 Bere na vědomí 

1) Informace z bodu Různé 

 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z A S T U P I TE L S T V A  O BC E  V R Á BČ E  

K  Z Á P I S U  č . 12/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

 

Schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č.5/2010. (9 hlasů pro)  

2) Výsledek hospodaření obce Vrábče k 30.9.2010. (9 hlasů pro)  
3) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče a Albertem Brutovským. spočívající v ulože-

ní vodovodního řádu na parcele č.1402/8 a 1402/35 v 

k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

4) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí činnosti MAS 

v případě, že obec obdrží dotaci na projekt „Chodník u Nové 

Hospody“ve výši 3% z poskytnuté dotace. (9 hlasů pro) 

5) Prodej parcely č.1/4 v k.ú.Vrábče panu Milanu Stýblovi za 

těchto podmínek:  

 a) cena pozemku 50,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu           

 smlouvy. 

 b) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese 

 kupující. (9 hlasů pro)  

6) Podmínky, za kterých bude pořádána akce „JAWA sraz   

2011“ ve Vrábči- zastávka. (9 hlasů pro) 

7) Nabídku na zpracování Pasportu místních komunikací v obci 

Vrábče od pana Pavla Mareše za cenu 18.800,--Kč + DPH.  (9 

hlasů pro) 

8) Podání žádostí do POV pro rok 2011 v rámci programu POV 

dotační titul č. 4 na akci “ Výstavba VO Kroclov”  v částce 

cca  400.000,--Kč - dotace 200.000,--Kč. Finanční podíl obce 

bude kryt z rozpočtu obce. (9 hlasů pro)  

 

 

Bere na vědomí 

 

1) Vzhledem k tomu, že nájemníci bytového domu čp.4 Vrábče 

nejsou všichni vlastníky bytů, není možná směna, ani prodej 

pozemku pro zajištění průchod z návsi ve Vrábči do bývalého 

areálu ZD. 

2) 2) Informace z bodu Různé 
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V měsíci listopadu a prosinci výročí  

slaví 

Přejeme vše nejlepší 

 

Ševčík Milan              50 let 

Khout Ziwar              50 let 

Kolářová Libuše             60 let 

Fessl Jan   60 let 

Kadlec František  60 let 

Chromá Ludmila  65 let 

Karlíčková Anna  65 let 

Trsová Marie              80 let 

Hálová Marie              82 let 

Janás František              86 let 

Posezení seniorů 

 

Vážení spoluobčané senioři, dovolte mi, abych Vás pozval na tradiční společné  

“Posezení seniorů” 

které se uskuteční dne 18.prosince 2010 v Pohostinství Na Rynku ve Vrábči 

od 15.00 hodin. 

Čeká Vás příjemný kulturní program a k dobré náladě Vám bude vyhrávat  

dechová hudba z Marzu 

Doprava bude jako vždy zajištěna autobusem. 

 

Trasa autobusu: Slavče - náves   14.00 hod 

  Vrábče-zastávka - před hospodou 14.05 hod 

  Koroseky - náves   14.20 hod 

  Záhorčice - náves  14.25 hod 

  Jamné - náves   14.30 hod 

  Kroclov - náves   14.35 hod 

 

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 samoz-

řejmě snahou, aby pozvánku obdržel 

každý z Vás - včetně seniorů ze Záhor-

čic a Jamného.  

 

            František Ohrazda 

Informace 

 

Vážení spoluobčané, v souvislosti s topnou 

sezónou se na Vás obracím jako každý rok s 

informací o tom, že se nesmí ukládat do popel-

nic horký popel. Při jeho vysypání do svo-

zového vozu hrozí nejen vznícení odpadů v 

autě, ale následně, při ukládání na skládce, 

požár skládky. 

Posádky svozových vozů jsou poučeny a v žád-

ném případě nesmí nádoby s horkým popelem 

vyprazdňovat. Na místa, kde byl v popelnicích 

uložen horký popel, není z technických důvodů 

možné posádku svozového auta znovu vracet. 

Takové nádoby budou svezeny při následujícím 

svozovém týdnu. 

Dodržováním správného nakládání s horkým 

popelem předejdou občané případným rek-

lamacím s nesvezenými odpady. 

                                         Sběrný dvůr Vrábče 

 

Vážení spoluobčané, jak jistě víte, má naše obec zřízen Sběrný dvůr  pro uklá-

dání vysloužilých elektrospotřebičů umístěný v čp.40 Vrábče-zastávka – (dvůr 

u hospody Na Zastávce), který je otevřen vždy poslední středu v měsíci 

v době od 16.30 do 17.00 hod. 

Vzhledem k tomu, že tyto prostory nejsou k tomuto účelu nejvhodnější, bude 

tento sběrný dvůr přemístěn od 1.1.2011 do prostoru bývalého areálu dílen  

ZD ve Vrábči, kde jsou pro tyto účely mnohem lepší podmínky. Provozní do-

ba zůstane nezměněna a sběrné místo bude řádně a zřetelně označeno.  

Děkujeme  všem, co řádně třídí  elektroodpad a využívají služeb sběrného 

dvora. 

Ženám ke zvážení... 

 

Obrací se na nás ženy a dívky s názory, připomínkami a námitkami, že 

v okolních obcích chodí ženy a dívky po večerech cvičit a udržovat si svá krás-

ná těla ještě půvabnější a v naší obci tyto sportovní aktivity chybí a mnohé 

z nás jezdí za nimi do města nebo k sousedům. 

Vzešel nápad uspořádat pro nás ženy vhodné cvičení. Prosíme vás o pomoc, 

hlavně co se týká zajištění schopné instruktorky, která 

by byla ochotna alespoň jednou do týdne předcvičovat 

ženám, které by projevily zájem o tuto aktivitu. 

Věříme, že pokud se toto podaří zajistit, sejdeme se 

v hojném počtu a uděláme také něco pro svoje zdraví a 

krásu. 

 

                                    Jana Hesová, tel.č.  725 838 676 

                                Ludmila Hálová, tel.č. 602 408 373 

Poslední myslivecká leč 

 

Myslivecké sdružení Vrábče vás srdečně zve na 

“Poslední mysliveckou leč”,  

která se koná v sobotu dne 11.12.2010 od 

18.00 hodin v pohostinství Na Rynku  

Vrábče— ves. Pro dobrou náladu bude vy-

hrávat hudba a nebude chybět ani  tombola. 

Prosba k spoluobčanům 

V současné době platný Zákon o pozemních komunikacích ukládá vlastníkům komunikací a vlastníkům chodníků to znamená v 

tomto případě obci  povinnost je v zimních měsících udržovat a tudíž odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůd-

nosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho 

možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.  

Vzhledem k tomu, že není v silách obecního úřadu chodníky v naší obci co nejdříve zbavit sněhu, zdvořile se obracím s prosbou 

na Ty, kteří mají chodník před svou nemovitostí, zda by byli tak ochotní a mohli dle svých možností chodník uklízet jako to bylo 

v dřívější době, s tím rozdílem, že jsou zbaveni  jakéhokoliv postihu a ručení za bezpečnost chodců. Všem, kteří vyslyší tuto 

prosbu předem děkuji.   František Ohrazda, starosta obce 
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Podzim 
Tím, že jsem se stala kronikářkou naší obce, 

dostaly se mi do rukou téměř všechny kroniky 

– obecní, školní, Pamětní kniha vedená při 

stavbě kostela, zápisníky hrobaře, hasičské 

kroniky a i  myslivecká kronika. Je v nich zane-
seno tolik zajímavého materiálu, že po dlouhé 

úvaze jsem se rozhodla pokračovat v psaní 

poslední stránky do Vrábečských novinek tak, 

jak to zavedl můj tatínek, pan František Hála. 

Nevím, do jaké míry se mi to bude dařit, bu-

dou určitě chybět autentické zážitky a vzpo-

mínky a tím i porovnání se současnými udá-

lostmi. Budu se tedy snažit připravovat vždy 

něco zajímavého z obsahů těchto vzácných 

poznámek.  

Myslím, že by nebylo od věci, abych vzhledem 

k nadcházejícím svátkům připomněla jejich 

vznik a tak začínám tam, kde jednou skončíme 

všichni.  

Hřbitov ve Vrábči byl obcí zřízen v roce 1939 

a tehdy byl v obci hrobník pan Josef Jankovský. 

Jeho poznámky v evidenční knize začínají 

v tomto roce a bohužel končí v roce 1950. 

Jsou zde zaznamenány jména, data úmrtí a 

čísla hrobů, kde byly nebožtíci pochováni. 

Zajímavé jsou i osobní poznámky pana Josefa 

Jankovského, kdy používá jména „po chalupě“, 

profese zemřelých nebo poznámka o stáří 

zesnulého nebo o způsobu smrti. Můžeme se 

dočíst o velké úmrtnosti dětí, ale i o dvou 

sebevrazích. Dovolte mi, abych připomněla 

křesťanský svátek Všech svatých a Dušiček a  

jejich kořeny a také další podzimních svátky. 

Památka zesnulých, Dušičky, svátek Všech 

svatých…patří ke dnům, který je pevně stano-

ven v kalendářích. 2. listopadu – Památka ze-

snulých, Dušičky. Tento svátek, kdy se proje-

vuje úcta k mrtvým, se na našem území slavil 

od dob pohanských až po dobu, která právě 

náboženským svátkům nepřála. Dnes však na 

rozdíl od dob pohanských klademe na hroby 

namísto kamínků věnce a květiny a zapalujeme 

svíčky. 

Je to svátek, který nám zůstal jako pozůstatek 

Keltů, kteří ve starověku obývali západní, 
střední a částečně i jižní a východní Evropu, 

včetně území dnešního Česka (i názvem máme 

podle keltského kmene Bojů, který osídlil 

Čechy zřejmě ve 4. století př. n. l., dostaly 

české země latinský název Boiohaemum – 

Bohemia. 

Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 

1.listopadu v noci z předešlého dne na den 

sváteční Jeho název se skládá ze slov „sam-

fuin“ tedy „Konec léta“. Byl to svátek všech 

zesnulých a příprava na období zimy Dnes se 

s ním můžeme setkat v křesťanské formě 

svátku všech Svatých 1. listopadu a následných 

Dušiček 2.listopadu. Zvyk uctívání památky 

zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské 

tradice. Církev od nepaměti konala modlitby a 

obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu 

tisíciletí roku 998 zavedl tento zvyk v druhý 

listopadový den benediktýnský opat Odillo 

z Cluny a zvyk se rychle rozšířil po všech křes-

ťanských zemích. Od té doby se 

v 18 evropských zemích slaví prvního listopadu 

svátek Všech svatých a den poté Dušiček. 

Svátek Všech svatých vychází z doložené his-

torické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu 

v Římě v roce 609. Pantheon byl původně 

antický chrám, v němž se uctíval kult všech 

římských bohů. Svátek Všech svatých je tak 

vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již 

dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti 

tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti 

zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou 

rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listo-

padu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé. 

V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. 

listopadu název Vzpomínka na všechny věrné 

zesnulé. Protestanti tento den označují jako 

Památka zesnulých. Tento pojem vešel i do 

kalendáře veskrze ateistického. 

Slaví jej mnoho států a národů, každý po 

svém. Zatímco ve střední Evropě mají klidný 

průběh, v anglosaských zemích a především 
v Americe si lidé na tento den pečlivě připra-

vují pestrobarevné kostýmy na slavnostní 

veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit… 

Halloween se ale v posledních letech, 

s importem širších kulturních tradic, začal 

dostávat i do Česka. Popravdě má tento 

proud u nás nemálo odpůrců… 

Rozhodně k našim zemí patří více právě uctění 

památky mrtvých – řezanými květinami na 

hrob, tichou vzpomínkou na ty, kteří už 

nejsou mezi námi. A leckde i setkání 

s příbuznými a blízkými, kteří jsou od nás 

daleko a jindy si na setkání nenajdeme čas… 

Nutno podotknout, že Dušičky u nás bývají 

každoročně impulsem k tomu, aby národ vyra-

zil opečovat hroby svých blízkých. Přeplněné 

hřbitovy, silnice, nervozita a časté nehody s 

těmi nejhoršími následky. Vyvarujme se toho, 

aby o příštích Dušičkách přišli příbuzní či zná-

mí s květinou, svíčkou a vzpomínkou na náš 

hrob. 

I když některé svátky již máme za sebou, mys-

lím si, že stojí také za připomenutí: 

28. září – Den české státnosti – připomínáme 

si úmrtí sv. Václava, patrona Českých zemí. 

Také k tomuto svátku se pojí některé pranos-

tiky: 

Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.  

Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, 

dobře se za rok seje a ještě více ve stodole 

děje.  

Přijde Václav - kamna připrav!  

 

28.října - vznik Československa. Byl to stát ve 

střední Evropě, který existoval s krátkou pře-

stávkou za druhé světové války od 28. října 

1918 do 31. prosince 1992. Vznikl po první 

světové válce jako jeden z nástupnických států 

rozpadlého Rakouska - Uherska a zahrnoval 

území Čech, Moravy a Českého Slezka, Slo-
venska a Podkarpatské Rusi. Československo 

zaniklo rozdělením na Českou a Slovenskou 

republiku. 

Pak následují již výše zmíněné Dušičky a po-

tom 

11. listopad - svátek svatého Martina- původ-

ně to byl voják, posléze vojenskou službu 

opustil, nechal se vysvětit na kněze a nedaleko 

Říma založil klášter Liguge (což je dnes 

nejstarší známý klášter v západní Evropě). 

My si tento svátek spojujeme s mladým 

svatomartinským vínem, dobře propečenou 

husou a také očekáváním prvního sněhu. 

Jen pro připomenutí několik pranostik:  

Na svatého Martina bývá dobrá peřina. 

Martinův led bude vodou hned. 

Radost Martina je husa a džbán vína. 

 

17. listopad -  tento den je v české historii 

spojen především se studentstvem - kon-

krétně s manifestacemi, při nichž na sebe 

mládež vzala roli nositele svědomí národa. 

V roce 1939 se v mohutnou manifestaci 

odporu proti okupaci změnil pohřeb Jana 

Opletala, který byl smrtelně zraněn při 

zásahu německých vojáků proti průvodu na 

oslavu vzniku republiky. O padesát let poz-

ději se vydal patnáctitisícový průvod stu-
dentstva z Vyšehradu do centra města 

opět. Důvodem bylo jak uctění památky 

právě Jana Opletala, tak protest proti po-

kračující nesvobodě. 

Vše skončilo brutálním zmlácením všech 

zúčastněných. Zraněno bylo na 600 de-

monstrantů a přes počáteční snahu vše 

ututlat a zkreslit se události tehdejší vlád-

noucí garnituře vymkly z ruky. V následují-

cích dnech se ke stávkujícím studentům 

přidali herci a posléze také ostatní občané 

země, což nakonec znamenalo konec ko-

munistického režimu. 

 

…. a pak už následuje adventní čas. 

 

Ludmila Hálová 
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