
 

 

 

Jako obvykle, i letos proběhla v částech farní-
ho úřadu Boršov obchůzka Tří králů s no-

voročním blahopřáním, na kterou je vázána 

Tříkrálová sbírka pro Českou katolickou charitu.  

V obci Vrábče byla provedena sbírka, která byla rozdělena do 
dvou lokalit—Kroclov + Koroseky a Vrábče—ves. Poděkování 
patří především těm, kteří tuto službu prováděli a to starostovi 

obce Františkovi Ohrazdovi, paní Janě Hesové, Moničce Marko-

vé, Adélce Zdrhové a Honzíkovi Hesovi. 

Poděkování patří samozřejmě i všem občanům, kteří jakoukoliv 

částkou přispěli do letošní sbírky (jenom škoda, že se nepodařilo 

zajistit sbírku také na Zastávce, pozn. redakce)  

Pro Vaši informaci zveřejňujeme výsledky sbírky v jednotlivých 

lokalitách farnosti. 

Vrábče ves + Kroclov + Koroseky     12 626,- Kč 

Poříčí                                                 8 386,- Kč 

Březí                                                  1 597,- Kč 

Boršov—nová výstavba                        6 251,- Kč 

Boršov ves                                          9 235,- Kč 

Jamné + Záhorčice                               8 146,-Kč 

Závraty + Dvůr Koroseky                     1 240,-Kč 

Nové Homole                                      9 307,-Kč 

Černý Dub                                          7 507,-Kč 

Homole                                               1 150,-Kč 

Celkem vynesla sbírka                    65 463,-Kč       

Stručný obsah: 

 Tříkrálová sbírka 

 Sběr nebezpečného a velkoobjemového 

odpadu 

 Můžeme vyrazit na 

fotbal 

 Zahrádkářské 

okénko 

N O V I N K Y 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 65,    ročník IX.,  březen—duben 2010,   dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

Plán kulturních akcí pro rok 2010 
 

30 duben – Slet čarodějnic  
3. červenec – Malá vrábecká slavnost  
25. září – Pouťová taneční zábava  

4. prosinec – Mikulášská besídka , Adventní koncert, rozsví-
cení stromku 
 

Ochotnický divadelní spolek eNDe připraví v tomto roce  
2 premiéry : pohádku Malá mořská víla s plánovaným uvede-
ním na Zastávce o prázdninách a manželskou komedii  
Sex na ex – plánovaná premiéra v prosinci ve Vrábči. 

Tříkrálová sbírka 

Poděkování 
Jménem rodiny Fenincových děkuji všem spoluobčanům za projevení soustrasti a za účast na pohřbu naší maminky                  

a babičky Jarmily Fenincové. Zvlášť mi dovolte poděkovat panu Františku Hálovi za pěkný vzpomínkový článek na paní Jarmilu 

Fenincovou v časopise NOVINKY.―    Ivan Feninec 



 

Zahradnické práce O + A 

 realizace, návrhy a údržba zahrad a zeleně 

 prodej volně ložených zahradnických materiálů 
(rašelina, substráty, mulčovací kůra, zeminy, štěrky, 

kameny a okrasné dřeviny) 

 ! Bohatý výběr za bezkonkurenční ceny ! 
 

Otevřeno od 1.3. 2010, těšíme se na 
Vaši návštěvu 
 

Boršov nad Vltavou (vedle Tibexu, směr 
Osiva) 
tel.: 773 624 923, 723 839 436 

www.zapra.wgz.cz 

Janásová Olga                                  50 let 

Keplinger Josef                                50 let 

Švarcová Růžena                             55 let 

Šmíd Pavel                                       55 let 

Hynek Vojtěch                                 75 let 

Jankovská Blažena                           81 let 

Kadlecová Anna                               83 let 

Končelová Marie                              84 let 

Russfellová Růžena                          85 let  

Chaloupková Ludmila                     88 let 

Přejeme vše nejlepší 

V měsíci březnu a dubnu výročí slaví 
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Mariášový turnaj ve Vrábči 

 
V sobotu 6.2. 2010 se konal již 14. ročník Mariášového turna-
je ve Vrábči. Do restaurace Na Rynku se sjelo celkem 43 

soutěžících, kteří ve 4,5 hodinovém maratonu změřili své síly. 
Pořadí na prvních pěti místech: 
1. Lejsek Josef          231,60 

2. Burián Václav       220,60 
3. Kohout Václav     212,- 
4. Dvořák Arnošt    166,80 

5. Krčmář Jiří          157,40 
Z místních borců se umístil na 18. místě Šmíd Pavel (102 Kč), 
na 22. místě Štros Lubomír (93,40 Kč) a na 25. místě Lavička 
Vojtěch (78,20 Kč) 

Pojďme na fotbal 
 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na hřišti 
Vrábče—zastávka 
 

Vrábče : Akra Č.B                 S  27.3.     15:00 
Vrábče : Tr. Sviny                 S  10.4.     16:30 
Vrábče : Štěpánovice            S  24.4.     17:00 

Pension Jaroslav Římsa, Vrábče 15, srdečně zve vaše známé a 

přátele, kteří chtějí strávit pěkné dny v našem kraji k pobytu. 
K dispozici je podkrovní byt s dvěma pokoji po dvou lůžkách, 
případně s přistýlkou, velké sociální zařízení, předsíň, plně 

zařízená kuchyně, obývací pokoj s televizí a videem a terasa. 
Provozní doba je od 1.5. do 30.9. Cena za jednu noc se 
zmenšuje s počtem pobytových dní.  

Za 6 sezon bylo u nás ubytováno téměř 300 spokojených 
klientů. 
 

Více informací Vám rádi sdělíme na 
níže uvedených kontaktech 
Tel.: 387 251 025, 606 970 085, 
728 285 639 

mail: rimsa@cmail.cz 

REKLAMA 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z ASTUPI TELSTVA OB CE VRÁ B-

ČE K  ZÁPI SU č .1/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   
Schvaluje: 

1. Rozpočtové opatření č.7/2009. (9 hlasů pro) 
2. Hospodaření obce k 31.12.2009. (9 hlasů pro) 

3. Fin. příspěvek ve výši 1.000,--Kč na Fond ohrožených dětí. (9 
hlasů pro) 

4. Podání žádosti o bezúplatný převod části nemovitosti kaple 
sv.Václava   – občanská vybavenost na parcele č.194 o výměře 

228 m2 v k.ú.Vrábče z majetku Úřadu  pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Vrábče. (9 hlasů 

pro 
5. Vykoupení parcely č.556/44 v k.ú.Vrábče za cenu 10,--Kč/m2. 

(9 hlasů pro) 
6.  Vykoupení parcely č.3338/2 v k.ú.Vrábče za cenu 20,--Kč/m2. 

(9 hlasů pro) 
7.  Pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče (9 hlasů pro) 

8.  Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  
Obcí Vrábče jako oprávněným a Ing.Jiřím Traplem a Otaka-

rem Končelem jako povinným v uložení kanalizačního a vodo-
vodního potrubí a kabelu NN pro stavbu ČOV Vrábče-

zastávka. (9 hlasů pro) 
  

Z Á P I S  Z Á P I S  čč .  2 / 2 0 1 0.  2 / 2 0 1 0   
 

Schvaluje¨ 
1. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s.  spočívající v uložení kabelového vedení NN 

na parcele č.  1607/4 v k.ú.Slavče. (8 hlasů pro) 
2. Pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče  (8 hlasů pro) 

3. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Architekto-
nickým ateliérem Štěpán ohledně vypracování Návrhu změny 

č.3 ÚP obce Vrábče za cenu 129.600,--Kč včetně DPH. (8 
hlasů pro) 

4. Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Vrábče (mandant) a 
Ludmilou Borovkovou (mandatář) ohledně pořízení Návrhu 

změny č.3 ÚP obce Vrábče za cenu 27.000,--Kč včetně DPH. 
(8 hlasů pro) 

5. Vypsání nabídkového řízení na akci “Výměna okeních a 
vchodových dveří v budově bývalé hasičské zbrojnice ve 

Slavči”. (8 hlasů pro 
6. Zakoupení sekačky na trávu a křovinořezu.(8 hlasů pro) 
Neschvaluje 

1. Prodej parcely č.1205 (po digitalizaci parcela č.3282/1) 
v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov. (8 hlasů pro) 

 

Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva najdete na www.vrabce.cz 



 

RAKYTNÍK 

 
Rakytník řešetlákový je trnitý keř nebo strom dorůstající výšky 3 
až 6 metrů. Listy jsou čárkovitě kopinaté, na rubu stříbřité, později 
hnědočerveně šupinkaté. Plodem je kulovitá, někdy i elipsovitá  

peckovička, asi 5 mm široká a 8 až 12 mm dlouhá, většinou oran-
žové barvy, chuti sladko kyselé, výrazně aromatické. Semena jsou 
dosti velká, tmavě hnědá a lesklá. Zajímavý je kořenový systém, ve 

kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, jejichž úko-
lem je poutat vzdušný kyslík. 
Rakytník má rád lehčí, drobně kamenité, zásadité i neutrální půdy. 

V poslední době se začíná hojně pěstovat ke zpevnění svahů, dále 
se používá v potravinářském průmyslu a nesmíme opomenout ani 
jeho léčebné účinky. 

Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické kyseli-
ny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C (ve 100 g plodů 
až 1300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny A, D, F, K, a 

vitamín P—rutin. Vedlo toho také nepřeberné množství dalších 
biologicky aktivních látek. V listech, větvích, v kůře a v semenech 
je složení obsahových látek podobné, ovšem nacházejí se zde ve 

velkém množství. 
Rakytníkový olej výborně regeneruje po popáleninách, omrzlinách 
a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí. Vnitřně léčí žalu-

deční vředy a má antisklerotické účinky. 
I ostatní části Rakytníku jsou přirozeně léčivé. Léčí plicní, zažívací, 
jaterní a kloubní potíže, hojí sliznice, rozpouští hleny, reguluje 

krevní oběh a výrazně podporuje imunitní systém. Lze jej využívat 
jako vynikající zdroj vitamínů. 
Rakytník je  dvoudomá, proto je potřeba vysazovat samčí a samičí 
keře. Samičí rostlina je ta, která plodí, proto se doporučuje vysa-

zovat v poměru pět samičích na jednu samčí. 
Plody rakytníku se suší a dělá se z nich čaj. Bobule se mohou dále 
zpracovávat na kompoty, protlaky, sirupy a hlavně přírodní rakyt-

níkový likér. Nejvíce vitamínů  a ostatních biologicky účinných 
složek má rakytník na počátku zrání. Jeho jediným velkým problé-
mem je, že se velmi nesnadno sklízí. Na trnitých větvičkách drží 

plody pevně, protože nemají stopky a jsou měkké. Zpravidla se při 
trhání rozmačkají a šťáva vytéká. Plody se proto sbírají na začátku 
zrání, kdy jsou ještě pevné. Při dostatku porostu rakytníků je 

vhodnější sklizeň ostříháním plodových větviček a jejich následným 
zmrazením. Zmražené bobule se velmi dobře oklepou a poté se 
běžně zpracují dle potřeby. 

 
Článek byl převzat z „Křemežska“ 
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OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu 

dne 17.4.2010 bude proveden 
  

„Sběr nebezpečného a  velkoobjemového od-

padu 

 
Jaké druhy nebezpečného odpadu se sbírají: 
 
1. Zářivky 

2. Plechovky se zbytky barev, ředidel, lepidel atd 
3. Akumulátory, monočlánky, oleje 
4. Znečištěný textil od olejů 

5. Léky 
 
Jaké druhy velkoobjemového odpadu se sbírají: 

 
1. Pneumatiky—pouze z osobních automobilů 
2. Koberce 

3. Bojlery 
4. Nábytek 
5. Různé plasty 

6. Čistý textil—oděvy (svázané do balíků 
 
Sběr proběhne tím způsobem, že ve stanovených časech a 
na určených místech převezmou pracovníci A.S.A od ob-

čanů uvedené odpady. 
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany 
(fyzické osoby) Obce Vrábče, nikoliv pro podnikatele. 

Případné dotazy zodpoví OÚ Vrábče. 
 

Seznam svozových míst—sobota 17.4.2010 

 
Slavče  náves                                    9:00—  9:30 
Vrábče zastávka                                9:45—10:30 
Kroclov náves                                 10:45—11:15 

Vrábče ves—před hasičárnou           11:30—12:15 
Koroseky rozcestí, před č.p. 107      12:20—12:40 
Koroseky před hasičárnou               12:45—13:15 

Výzva 
 

Vážení čtenáři, Novinky uvítají jakékoliv 
návrhy na zlepšení, koncepci, obsah a  
příspěvky (názory, komentáře). 

Ostatně jsou to Vaše Novinky, a jaké si 
je uděláte, takové je budete mít… 
To samé platí i o webových stránkách 

www.vrabce.cz. Jak si většina z Vás 
všimla, moc se tam toho neděje.. 
Otázkou zůstává,  co by se tam mělo 

odehrávat, jaké informace tam chcete 
najít, o čem chcete číst? 
Vaše náměty, připomínky a návrhy s 

radostí přivítám na níže uvedených 
kontaktech. 
 

Email: mara.viktor@gmail.com 
Skype: viktor.mara 
tel.: 775 785 087 



 

městnaných . 

Jak se vyvíjela situace v rámci Jihočeského 
kraje . Domnívám se, že globální krize na 

kraj nijak zvlášť tíživě nedolehla . Nejsou 
zprávy, že by se položil nějaký velký podnik 

a hromadné propouštění z práce . Skončily 
některé malé a střední podniky a některé 

zemědělské, mezi nimiž i náš , za zvlášť 
tíživých podmínek , kdy výše dluhů převýši-

la hodnotu základních prostředků . 
Jako všude jinde , tak i v Jihočeském kraji 

skončily volby do krajů vítězstvím ČSSD a 
porážkou ODS , a tím se změnilo složení 

zastupitelstva a rady kraje i osoby hejtma-
na . Známý a oblíbený hejtman pan Zahrad-

ník opustil funkci a nahradil ho p. Zimola za 
ČSSD , doposud ředitel školy v Nové Bys-

třici . Prozatím se jeví veřejnosti dobře . 
Stále diskutován je problém přemnožení 

kůrovce na Šumavě,  její části, která spadá 
do Šumavského národního parku . Stále 

trvají diskuze mezi zastánci systému, kdy se 
vytěží napadené stromy a zastánci bezzása-

hového systému , kdy nám narůstají kom-
plexy odumřelých lesů . Nový hejtman 

naštěstí patří , spolu se starosty šumav-
ských obcí, k první skupině . Dávají jim za 

pravdu i stížnosti i vedení přilehlých ra-
kouských a bavorských krajů o poškozová-

ní jejich lesů přeletem kůrovce od nás, s 
hrozbou žaloby u Evropských soudů. Takže 
uvidíme. Pro kraj důležité je také rozhod-

nutí o rozšíření a dostavbě jaderné elek-
trárny Temelín o další dva bloky. Zřejmě je 

to rozhodnutí správné. Jinak něco podstat-
ně příjemnějšího pro Jižní Čechy. 

Je to skutečnost, že v Jižních Čechách má-
me nejhezčí holky v republice. V celostátní 

soutěži Miss České republiky získala korun-
ku Iveta Bendlová ze Sezimova Ústí. Ale i 

všechny ostatní dívky z Jižních Čech jsou 
krásné, jsou pohlazením pro oči, stále je na 

co se dívat. Jsou i další věci. Například byla 
otevřena Filozofická fakulta jihočeské uni-

verzity,  bylo konstatováno, že Český 
Krumlov se stále těší zájmu turistů z celé-

ho světa  a v prosinci byla objevena a ote-
vřena v klášterním kostele ve Vyšším Bro-

dě Rožmberská hrobka. Rožmberkové v ní 
nesedí, jak se povídalo, leží ve svých kata-

falcích, ale určitě z hůry hledí na svůj kraj a 
přejí mu všechno dobré. 

 Jak se odrazila krize a probíhal rok 2009 v 
naší obci? Do poloviny roku žila obec pří-

pravami na velkou slavnost 20. 6. Slavilo se 
630. výročí založení obce a 100. výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů. Vý-
znam výročí dokazuje zasazení pamětního 

kamene s plaketou a zasazení památných 
lip  i pořízení sborového praporu SDH. 

Průběh slavnosti a jednotlivé části progra-
mu nebudeme popisovat. Byla vydána bro-

žura se stručným popisem historie obce i 
sboru s fotografiemi z různých období a 

etap vývoje a průběh slavnosti jsem popsal 
v kronice. Součástí slavnosti bylo i pozvání 

rodáků, kterých se sjelo hodně, což je 
důkazem toho, že stále milují svou obec . 

 V minulém čísle Novinek jsme se prošli 

adventním časem a nástupem vánočních 
svátků jsme se rozloučili s rokem 2009. 

 Začínáme druhé desetiletí 21. století, takže 
dnešní číslo je vlastně prvním v roce 2010. 

Když něco končí a něco nového začíná, 
 bilancujeme to odcházející a očekáváme, co 

přinese to nastupující. Veřejné mínění v re-
publice klasifikuje rok 2009 jako rok s nej-

horším průběhem od vzniku České republi-
ky. 

V celostátním měřítku připomeneme některé 
klíčové události: 

Leden - Předsednictví v Evropské unii 
Únor – Sněmovna schválila Lisabonskou 

smlouvu 
Březen – Prezident Klaus se účastní sjezdu 

ČSSD 
Duben –  padla vláda , americký prezident 

Obama v Praze 
Květen – úřednická vláda J. Fišera 

Červen – eurovolby, aféra – vláda padla v 
období předsednictví v EU 

Červenec – zrušeny předčasné volby, zave-
dení víz do Kanady 

Srpen – aféra našich politiků v Toskánsku 
Září – konec radaru v Brdech, papež v Čes-

ku 
Říjen – požadavek dodatku k Lisabonské 

smlouvě ( Sudeťáci ) 
Listopad – prezident Klaus podepisuje Lisa-
bonskou smlouvu, nový eurokomisař 

Prosinec – schválen rozpočet na rok 2010 se 
schodkem 162 miliard 

Schválení rozpočtu předcházela rozsáhlá 
debata k balíčku ministra financí o zvýšení 

příjmů a snížení výdajů ke zmírnění hrozivé-
ho zadlužování. Úspory se dotknou soukro-

mého života nás všech. Zvýšení daní z přida-
né hodnoty a spotřební z alkoholu a pohon-

ných hmot zvedne i ceny zboží a služeb. Od 
nového roku má ale klesnout cena el. ener-

gie a plynu. Snad skončí každoroční nestyda-
té zvyšování cen za situace, kdy ČEZ a EON 

vyplácí neuvěřitelné odměny vedoucím pra-
covníkům. Takže tyto okolnosti vzbuzují 

obavy občanů, aby rok 2010 nebyl ještě horší 
než předcházející a nesnižovala se životní 

úroveň. K tomu přistupuje obava z dalšího 
propouštění z práce a zvyšování nezaměstna-

nosti, i když slyšíme občas hlasy, že to nej-
horší už máme za sebou. Celostátní průměr 

nezaměstnanosti je 8 %, jsou však regiony s 
15 %. U nás v obci je nezaměstnaných 8 žen 

a 2 muži, to jsou  3 % práceschopného oby-
vatelstva. Jinak v naší obci se uskutečnily 

všechny plánované akce Obecního úřadu, na 
které se i za situace globální hospodářské 

krize našly peníze. Byl rovněž zpracován a 
schválen rozpočet na rok 2010, který zaru-

čuje investiční akce pro rozvoj obce a zkva-
litnění života obyvatel, ovšem za předpokla-

du, že plánované příjmy z daní se uskuteční, 
protože Zemědělský podnik, jehož jsme 

součástí, byl doveden do krachu a podniky, 
které slibovaly zachovat běh hospodaření, 

jim, jak se ukazuje, dochází dech. Za této 
situace se zřejmě v obci zvýší počet neza-

Celkově slavnost ve všech zanechala hluboký 

dojem a trvalou vzpomínku. 
Investiční akce provedené v obci v roce 

2009: 
Kanalizace v Kroclově, oprava kabin na hřišti, 

cesta na Padělek ve Slavči,  opravy cest k 
Rybákům u řeky, Konopům ve Slavči, zastře-

šení parketu na Zastávce, oprava asfaltu v 
Kroclově, obrubník ve Vrábči, výstavba per-

goly u hasičárny ve Vrábči.  V obci pokračuje 
výstavba domků s výhledem další výstavby . 

Statistika : počet obyvatel - 590, 6 naroze-
ných, 4 úmrtí, 32 nově přihlášených, 3 odhlá-

šení. 
Nejhorší událostí byl několik let očekávaný a 

letos uskutečněný úpadek Zemědělského 
družstva Planá, jehož je naše obce součástí 

 a která se dotkne zásadním způsobem i 
okolních obcí. My všichni, kteří jsme naše 

pozemky a ostatní majetek sdružili  družstvu, 
jsme v pozici věřitelů a uplatnili své pohle-

dávky, avšak máme nulové vyhlídky na vyrov-
nání. V prosinci proběhlo první kolo dražby 

majetku opět s nulovým výsledkem, protože 
stav staveb je zdevastovaný, strojový park 

minimální a opotřebovaný. Nám, kteří jsme 
svůj produktivní věk prožili v družstvu a za 

těžkých podmínek a z ničeho budovali, nám 
je z toho smutno. I když jsme se do vstupu 

do družstva nijak nehrnuli, když jsme se 
chtěli uživit, museli jsme vyvinout úsilí a vy-
tvořili solidně prosperující, vybavené podni-

ky, které poskytovaly svým členům odpoví-
dající životní úroveň ( spolu se záhumenky, 

což byla práce navíc ). Odevzdali jsme do 
nich všechen majetek, který byl výsledkem 

tvrdé práce a odříkání mnoha generací,  
protože nastupující generace si ho musela od 

té odcházející koupit ( různými formami, i 
výměnkem ) a tak zde stojíme před skuteč-

ností, že o tento majetek přijdeme na rozdíl 
od různých tunelářů, kteří k němu po same-

tové revoluci různými machinacemi přišli. 
Stojíme před nejasnou budoucností, co se 

stane s našimi pozemky, které např. ZZV 
Dynín líčil, že je pronajme a bude obhospo-

dařovat, ale ukazuje se, že to není úplně tak. 
Málo pozemků je oseto, ostatní nezorané, 

smlouvy o pronájmu neuzavřené, takže se 
nám stále vnucují verše básně Rodné lány: 

 

Rodné lány v šíř i dál 
co mi vás jen Pán Bůh dal 

co jsem se vás naoséval , naoral ach naoral. 
Kdo k vám bude chodívat, 
kdo vás bude osévat 

kdo vás bude , rodné lány 
tak jako já milovat. 
 

 

František Hála 
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