
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 75, ročník X.,  listopad—prosinec 2011,  dvouměsíčník,  

V měsíci listopadu a prosinci  

výročí slaví...   

  Ardolf  Karel   50 let 

  Ardolf Zdeněk   50 let 
  Jurčík Šimon   55 let 
  Grujbárová Miloslava  55 let 

  Krejčová Irena   60 let 
  Pokorný František   65 let 
  Valenta Jan   70 let 

  Trsová Marie   81 let 
  Hálová Marie   83 let 
  Janás František    87 let 

 

Přejeme vše nejlepší 

 

Posezení seniorů 

 

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

společné  “Posezení seniorů”, které se uskuteční dne 17. prosince 2011  
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 dis-
pozici úplné seznamy lidí, kteří již jsou v důchodu a kteří ne. Přesto bude 

samozřejmě snahou, aby pozvánku obdržel každý z Vás - včetně seniorů  
ze Záhorčic a Jamného.  

 
František Ohrazda 

starosta obce 

Významná událost pro Farní charitu  

Boršov nad Vltavou 

V září letošního roku byla ředitelka naší dobrovolné charity paní 

Ludmila Marešová oceněna v Praze celostátní „Cenou Charity“. Její 

ocenění je i oceněním všech dobrovolníků a jejich práce od jejího 

vzniku. Tedy i oceněním desítek dospělých a malých koledníků podí-

lejících se jiţ více neţ deset let na Tříkrálových sbírkách. 

Farní charita byla zaloţena v roce 1997 českobudějovickým bisku-

pem Mons. ThDr. Antonínem Liškou. Ředitelkou byla jmenována 

paní Marie Vocílková a jejími nejbliţšími spolupracovníky ve vedení 

Ing. Jan Němeček (ekonom-dosud) a Mgr. Josef Cícha (jednatel). Na 

počátku FCH organizovala šatník pro potřebné ve farnosti, knihov-

nu, drobnou pečovatelskou a ošetřovatelskou činnost při péči o 

staré, nemocné a osamocené lidi či pomoc rodinám s dětmi. Tuto 

péči poskytovala především paní Marie Vocílková, která vykonala 

obrovský kus dobrovolné práce. K charitní práci se aktivně připojila 

i paní Ludmila Marešová. Později převzala organizaci materiálních 

sbírek ve spolupráci s Diakonií Broumov (sběr šatstva, textilu a 

dalších věcí pro potřebné v ČR i zahraničí) a s Diecézní charitou 

(materiální sbírky či distribuce pomoci po povodních v ČR, humani-

tární sbírky pro Bělorusko a Rumunsko) a také organizaci Tříkrálo-

vých sbírek. FCH z výtěţků Tříkrálových sbírek pravidelně podporu-

je sociální projekty v českobudějovické diecézi a v ČR a také huma-

nitární pomoc v zahraničí. Dobrovolníkem Farní charity je jiţ několik 

let i náš nový starosta pan Mgr. Jan Zeman a později se jím stal i 

místostarosta pan Ing. Miroslav Nejedlý. Jedním z nejaktivnějších 

dobrovolníků je jiţ od r. 

2000 starosta obce 

Vrábče pan František 

Ohrazda. Děkujeme 

Vám všem dárcům fi-

nančních i materiálních 

prostředků, protoţe i vy 

jste přispěli k tomuto 

významnému celostátní-

mu ocenění práce Farní 

charity Boršov nad Vlta-

vou. 

Za FCH Mgr. Josef Cícha 

K ocenění doprovodili do Prahy paní Ludmilu Marešovou českobudějovic-

ký světící biskup Mons. Pavel Posád a ředitelka diecézní charity  
Mgr. Michaela Čermáková  

Adventní večer ve Vrábči 
 

Váţení spoluobčané, OÚ Vrábče ve spolupráci s divadelním souborem eNDe 

si Vás dovoluje pozvat na tradiční rozsvícení vánočního stromu, spojené s 
dalšími kulturními akcemi. V sobotu 10. prosince zahájí sváteční večer pan 

Radek Ţalud, jihočeský rodák a absolvent konzervatoře, vítěz mnoha hudeb-
ních soutěţí a známý jiţ i z televize, klavírním koncertem v místní kapli, začí-

najícím v 16:00 hodin. Další se bude jiţ vše odehrá-
vat na plácku před Obecním úřadem: hraná pohád-

ka pro děti v podání herců našeho ochotnického 
souboru, spojená s rozdáváním nadílky a rozsvícení 

Vánočního stromu. Tajemný předvánoční čas připo-
menou i další záleţitosti, jako je punč, cukroví a 
nádherný zvuk horny a trubky. Srdečně zveme 

všechny k přátelskému setkání. Při této příleţitosti 
opět poprosím rodiče dětí o nahlášení své účasti na 

tel. č.776550681, aby kaţdé dítě mohlo obdrţet 
svůj mikulášský balíček. 

                                        Alena Neubauerová 
                                        František Ohrazda  

      Poslední myslivecká leč 

 

 

Myslivecké sdružení Vrábče vás srdečně 

zve na “Poslední mysliveckou leč”, která se 

koná v sobotu dne 26.11.2011 od 18.00 
hodin v pohostinství Na Rynku Vrábče-ves. 

Pro dobrou náladu bude vyhrávat hudba a 
nebude chybět ani tombola. 

tel:776550681
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U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 11 /2011   
 

Schvaluje: 
1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.4/2011 

viz.příloha č.1 zápisu 11/2011. (Schváleno 9 hlasy) 
2)  ZO projednalo předloţený návrh – Doplněk č.2 Aktualizace pro-

gramu POV – zařazení do programu akci „Zastřešení stávajícího seze-
ní u zahradního parketu“ v části obce Vrábče-zastávka. (Schváleno 9 

hlasy)  
3)  ZO bylo seznámeno se Zápisem z řádné valné hromady společ-

nosti Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. (Vzato na vědomí) 
4)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na parcele 

č. 1621/2 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 hlasy) 
5)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na parcele 

č.  533/4 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
6)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na parcele 

č. 3338/1 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
7)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí  na parcele 

č.  115/14, 927/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
8)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na parcele 

č.  3181/34, 3261/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
9)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na parcele 

č. 554/20, 554/25, 3269/9 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
10)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na 

parcele č. 555/11 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
11)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 

E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na 
parcele č. 555/6 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

12)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 

E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na 
parcele č. 401/33, 401/34, 469/25, 1621/21 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 

hlasy) 
13)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na 

parcele č. 555/6 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
14)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na 

parcele č. 3269/9 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
15)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na 

parcele č. 827/4 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
16)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení  plynovodního potrubí na 

parcele č. 3266/1 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
17)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí  na 

parcele č. 456/3, 1621/7 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 hlasy) 
18)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynovodního potrubí na 

parcele č.  3338/1, 3338/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
 

19)  ZO obdrţelo dopis ze dne 26.8.2011, který není podepsaný, ale 

autor se zaštituje místo podpisu slovy „Občané Vrábče“. Vzhledem 
k tomu, ţe není pisatel znám, není moţno na tento dopis adresně 

odpovědět. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo dopis zveřejnit na úřední 
desce OÚ Vrábče a informačních deskách v jednotlivých osadách a 

pověřuje starostu vydat k němu patřičné vysvětlení. Zároveň ZO 
rozhodlo, ţe v případě, ţe bude v budoucnu ještě takovýto nepode-

psaný dopis zaslán na OÚ, nebude se ZO ani OÚ tímto dopisem 
zabývat. (Schváleno 9 hlasy) 

  

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 12 /2011  

 
Schvaluje: 
1) Pořízení územního plánu Vrábče (dále jen „ÚP) z vlastního podnětu 

dle § 44 odst. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

(9 hlasů pro) 
2) Pořizovatele ÚP, kterým bude na ţádost obce v souladu s § 6 odst. 

(1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor 
územního plánování. (9 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na projektové a inţenýrské práce na stavbu MŠ 
a ČOV pro MŠ Vrábče od pana Miroslava Vochozky za cenu  

188.500,--Kč. (9 hlasů pro)   
4)  Podání ţádostí do POV pro rok 2012 v rámci programu POV 

dotační titul č. 1na akci „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního 
parketu“ v části obce Vrábče-zstávka v částce cca 400.000,--Kč - 
dotace  200.000,--Kč. (9 hlasů pro)  

5) Výsledek hospodaření k 30.9.2011. (9 hlasů pro)  
Pověřuje starostu 

1)  Zaslat výzvu o podání nabídky na zpracování ÚPD obce Vrábče 7 
architektům. (9 hlasů pro)  

2)  Zaslat Magistrátu města České Budějovice, odboru územního 
plánování jako pořizovateli ţádost o zajištění pořízení ÚP a zajistit 

uzavření smlouvy s vybraným projektantem ÚP, kterým bude autori-
zovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizova-
ných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. (9 hlasů pro) 
3)  Nechat vypracovat jednoduchý projekt na úpravu obecního po-

zemku v ulice Ves-Ke Školce. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdrţel) 
4)  Předat Petici od občanů osady Koroseky na Krajský úřad pro 

Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství. (9 hlasů 
pro) 

Určuje: 
1)  Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP 

dle § 47 odst. (1), § 47 odst. (4),§ 49 odst. (1) a § 53 odst. (1) staveb-
ního zákona Františka Ohrazdu  starostu obce. (9 hlasů pro) 

 Bere na vědomí 
1)  Informace v bodě Různé 

! V ý z v a ! 
 

Zastupitelstvo obce Vrábče na svém zasedání dne 5.10.2011 

rozhodlo o pořízení  Územního plánu sídelního útvaru obce Vrábče.  

Z tohoto důvodu tímto vyzíváme všechny zájemce o případné změny 
územního plánu k podání návrhů. Návrhy na změny územního plánu 

je možné podat pouze písemně (písemný návrh + snímek mapy se 
zákresem) na adresu Obecní úřad Vrábče Ves—Na Návsi 33, Vrábče 

370 01, Č.Budějovice, v termínu do 31.12.2011. Tyto Vaše podněty 
budou předány vybranému zpacovateli, který je dle možností 

zapracuje do ÚPD.  Bližší informace lze získat na Obecním úřadu 
Vrábče , případně na tel. 387250512 nebo 602175701. 

 

Vítání občánků 

 
V letošním roce bylo  obnoveno vítání nově narozených občánků v 

naší obci. Dne 10.9.2011 byli v zasedací místnosti Kulturího centra ve 
Slavči přivítány do života obce dvě děti - Kateřina Pýchová a Kateřina 

Vojčová. 
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Prosby ke spoluobčanům... 

Vážení spoluobčané, v souvislosti s topnou sezónou se na Vás obracím 
jako každý rok s informací o tom, že se nesmí ukládat do popelnic horký 

popel. Při jeho vysypání do svozového vozu hrozí nejen vznícení odpadů 
v autě, ale následně, při ukládání na skládce, požár skládky. 

Posádky svozových vozů jsou poučeny a v žádném 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 reklamacím s nesvezenými odpady. 
Zároveň prosím ty, kteří mají své nemovitosti dále od hlavních ulic a 

svozové auto jim  během roku zajíždí co nejblíž jejich nemovitostí, aby v 
případě většího množství sněhu nebo náledí, umístili popelnice na místo 

dostupné pro svozový vůz. 
 

Taktéž se na Vás obracím s prosbou o údržbu chodníků v zimním ob-
dobí.  

V současné době platný Zákon o pozemních komunikacích ukládá vlast-
níkům 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 schůdnosti na přilehlém chodníku, která 

vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětr-

nostními 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. 
 

Též žádám vlastníky automobilů, kteří mají své nemovitosti v blíz-
kosti komunikací, aby svá vozidla parkovali na vlastních pozemcích 

a nebo po dohodě se sousedy na jedné straně ulice, aby tak nedo-
cházelo k omezování průjezdnosti dalších vozidel a především v 

zimních měsících při prohrnování sněhu. V případě, že by tato 
situace nadále přetrvávala, byla by obec nucena tuto situaci řešit s 

Policií ČR a odborem dopravy Magistrátu města  Č.Budějovice. 
Jedná se především o ulici Zastávka-Pod Tratí . 
 

František Ohrazda 

       PODĚKOVÁNÍ OHLEDUPLNÝM SOUSEDŮM 

Váţení sousedé, bydlení na samotě přináší mnohé radosti, mimo 

jiné milé, ohleduplné sousedy. Proto bych chtěla poděkovat 

všem, kteří nám zpestřují náš ţivot – například pejskařům, kteří 

za vsí vypustí své pejsky z vodítek a oni pak vesele běhají po na-

šem pozemku, zakusují naše kočky, ti malí podlézají naši branku a 

navštěvují nás v domě, ti velcí pak pod brankou útočí na naše psy. 

V zimě nám cizí pes pokousal a váţně zranil naši fenku (léčba stála 

2 000 Kč), v létě se situace opakovala, naštěstí jsme stačili včas 

zasáhnout,  zatímco se majitelka pejska kochala krajinou půl kilo-

metru odtud. 

Úţasné adrenalinové dobrodruţství je také, kdyţ na svém pozem-

ku cvičíte se svými psy na vodítku a přiţene se k vám cizí pejsek 

„na volno“ a zatímco jeho páníček či panička v klidu přihlíţejí, 

zaútočí nejen na vaše psy, ale i na vás a vaše dítě. (při příští po-

dobné další akci přizveme k této kratochvíli i policii ČR, abychom 

se o tu zábavu s někým dalším podělili.) 

Také doufám, ţe jsme tabulkou s označením soukromého pozem-

ku a s ţádostí o vodění psů na vodítku potěšili majitelku metráko-

vého pejsánka, která se čtením tabulky výborně bavila, načeţ 

svého miláčka vyslala na naši zahradu. 

Všem těmto milým spoluobčanům děkuji a přeji jim podobně 

ohleduplné sousedy v nejtěsnější blízkosti jejich domů.  

 

Eva Hnudová, Vrábče- Rozinka, samota „U Šnajdrů“ 

STAROSTA ROKU 2011 

Letos jsme opět přihlásili našeho pana starostu do soutěţe Starosta roku, 
kterou kaţdoročně pořádají Nadace VIA spolu s Poštovní spořitelnou. 

Letos probíhá jiţ třetí ročník této soutěţe pro obce do 2000 obyvatel. 
(Nadace VIA poskytuje granty i další formy podpory neziskovým  

organizacím  - více na www.nadacevia.cz).   
Záměrem soutěţe je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům 

malých obcí. Nominaci na ocenění zasílají samotní občané, kteří mohou 
práci svého starosty nejlépe posoudit a tak mu vyjádřit podporu a podě-

kování. V loňském roce se náš pan starosta František Ohrazda umístil do 
30. místa z více neţ 200 nominovaných a tak ani letos není bez šance.  

V letošním roce jsme začali s přípravou včas a na podporu jsme získali 
rovných 300 podpisů občanů Vrábče. Zásluhu na tom mají paní  Kelnero-

vá z Korosek pan Horák z Vrábče, paní Hálová z Kroclova, paní Neu-
bauerová z Vrábče - Zastávka a slečna Ardolfová ze Slavče, kterým tímto 

vyslovujeme poděkování za ochotu a obětavost. 
Přihláška s odpověďmi na 11 otázek byla v deseti vyhotoveních zaslána 

začátkem září do Nadace VIA. Nyní jsou došlé přihlášky (celkem 222 
z celé republiky) u členů hodnotící komise soutěţe, kterých je devět. 

Hodnotící komise soutěţe je sloţena ze zástupců veřejné sféry, nezisko-
vého sektoru, medií, Nadace VIA, Poštovní spořitelny a mediálního part-

nera regionální Deník. 
Hodnotitelé přihlášky posoudí a v polovině října vyberou pět finalistů. 

Zástupci komise poté navštíví tyto finalisty, aby se na místě seznámili 
s jejich prací a fungováním obce. V první půli listopadu komise vybere 

vítězného starostu či starostku, kterému bude slavnostně předán titul 
Starosta roku 2011, obdrţí pro svou obec finanční prémii ve výši 250 000 

Kč a i letošní vítěz obdrţí věcnou cenu – originální Rychtářské právo. 

(Za občany Korosek ing. Jaroslav Vepřek) 

POMOC SENIORŮM 

 domácí péče                                                 

 zdravotní výkony                                        

 vycházky, i na inval. vozíku                           

 doprovod kamkoli, i kult. akce                       

 aktivizace, ergoterapie 

 cvičení paměti, dohled 

 předčítání, společnost                                

 dopomoc v domácnosti   
Odborná péče–zdravotní sestra 

Hodinové sazby 
Kontakt: 723 07 16 17-p. Ţahourová H.        

e-mail: arodinka@seznam.cz  www.arodinka.cz                                      

        Sdělení občanům – OBČANSKÉ PRŮKAZY   

 
V souvislosti s nabytím právní moci novely zákona č. 328/1999 

Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se od 
2. 1. 2012 budou vydávat nové občanské průkazy, tzv. e-OP. 

S touto změnou dojde k technickým odstávkám systému a to ve 
dvou etapách: odstávka bude v termínu od 17. 11. – 20. 11. 2011, 

provoz bude obnoven dne 21.11.2011 v 6.00 hodin, odstávka 
bude v termínu od 23. 12. od 16.00 hodin do 1. 1. 2012, provoz 

bude obnoven dne 2. 1. 2012 v 6.00 hodin. 
S druhou odstávkou bude souviset i změna v podání ţá-

dosti o nový občanský průkaz: 
do 14. 12. 2011 bude moţné poţádat o vydání občanského 

průkazu se strojově čitelnými údaji na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu, později jiţ 

nebude moţné z technických důvodů tuto ţádost přijmout. 
V případě podání ţádosti o vydání občanského průkazu se 

strojově čitelnými údaji na úřadu mimo místo trvalého poby-
tu, bude moţné ţádost podat nejpozději do 30. 11. 2011. 

 
Cestovní doklady 

Dne 18.11.2011 tj. pátek a ve dnech 20. – 30.12.2011 proběh-
ne celostátní odstávka systému CDBP (cestovní doklady 

s biometrickými prvky). 
V těchto dnech není moţné nabírat a vydávat cestovní pasy. 

 
Poslední den náběru ţádosti o nový cestovní pas je den 
19.12.2011 !!!  

http://www.nadacevia.cz
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Je tu podzim a s ním i spojené činnosti 
před nadcházející zimou. Nejen zahrádkáři, 
ale i myslivci mají napilno, aby celoroční 

práce a starání vydaly své plody a před 
zimou bylo o vše postaráno. 
Tentokrát jsem se začetla do myslivecké 
kroniky, která byla zaloţena 1. Ledna 1960 
a chci vám přiblíţit ţivot této staré lidské 
činnosti. 
Nejstarším základem lovu je bezpochyby 

jeho úloha v zajišťování potravy. Lov si 
však do dnešních dní zachoval více divoké 
vášně, více boje, střetů s úskoky zvěře a 
zároveň i pravidla čestnosti. Tím jsou vy-
loučeni z myslivosti ničitelé, zabijáci a 
střelci, pro které je vše, co utíká nebo letí, 
jen pouhým terčem.  Myslivci by neměli 

být všemocní vítězové nad přírodou, ale 
být s ní v harmonii. Lovci také dostali své-
ho ochránce - sv. Eustacha anebo sv. Hu-
berta. Antika ovlivnila řadu oblastí a tak 
lovectví vévodila ve starověkém Řecku 
bohyně Artemis a staří Římané ji nazývali 
Diana. 

Bylo by toho mnoho na psaní o myslivosti 
a lovectví. Určitě se k tomuto tématu 
ještě několikrát vrátím a ocituji zde něco 
z mysliveckých tradic, jejich zvláštního 
názvosloví, také o tom, ţe myslivci musí 
být znalí v zoologii, kynologii, musí znát 
právo a chov a výţivu zvěře, úpravu trofejí 

a také způsoby a termíny lovu jednotlivých 
druhů zvěře a znalost  střelectví. 
 
Naše myslivecká společnost Lověna byla 
zaloţena 2. prosince 1950, jako jedna 
z prvních lidových mysliveckých společ-

ností v našem okrese. Byly sloučeny tři 
myslivecké společnosti – Vrábče, Jamné a 
Závraty a vstoupili do ní všichni myslivci 
z uvedených jednot. Začátkem roku 1960 
měla společnost 20 členů. V roce 1964 se 
Myslivecká společnost přejmenovala na 
Myslivecké sdruţení. 

Jako v kaţdé kronice, i tato popisuje kaţ-
dým rokem činnost nejen celé společnosti, 
ale i úspěchy jednotlivců. Je s podivem číst 
seznamy ulovené zvěře, o počtu vypuště-
ných zajíců, ale také o pytlácích ze statku 
v Korosekách. V roce 1966 došlo ke kuri-
ózní krádeţi – myslivci ze Záhorčic odchy-

távali do sítě ţivé baţanty a tu i s úlovkem 
někdo ukradl.  Jsou zde záznamy o likvida-
ci škodné – tj. liška, tchoř, kuna. Pečlivě se 
starali o stav kmenové zvěře. Myslivci kaţ-
doročně odpracovali brigádnické hodiny 
pro místní JZD a pomáhali při výsadbě a 
udrţování lesních kultur. 

Před 50-ti lety kaţdý rok „vybírali“ členo-
vé mladé výry. V roce 1961 se o výry sta-
rali pan Vojtěch a Václav Lávičkovi 
z Jamného. V roce 1964 to byl pak pan 
Franišek Šturma z Vrábče-viz foto. 

 
Výr musí čelit značnému nepřátelství řady 
denních ptáků, zejména dravců a havrano-
vitých, kteří jej za dne vztekle napadají, 
kdykoli ho uvidí. Toho bylo vyuţíváno mys-
livci a ornitology k lovu či odchytu na vý-
rovku. Výr (v hantýrce označovaný jako 

kuba) je někde přivázán na relativně viditel-
ném místě a poblíţ se usadí lovec s puškou 
či jsou rozvěšeny sítě. Rozzuření ptáci 
chtějí výra napadnout a vše ostatní ignorují, 
dostanou se tak před pušku nebo vlétnou 
do ornitologických sítí – to jen na poznám-
ku. Dnes je tento způsob lovu jiţ zakázán. 

V roce 1961, 1. července, měli myslivci 
„smutný den“. Loučili se s milou hospůd-
kou na „Rozince“, kde bylo tak útulno a 
milo a pivo tam bylo jako křen – byla to 
taková jejich republika v revíru – citace 
z kroniky. Pořádali tam poslední leče a 
zastavovali se po obchůzce revírem. 

V tomto roce se 12. listopadu podařilo při 
honu v Závratech postřelit člena společ-
nosti při střelbě na nízkého kohouta. Bo-
hudíky, zranění nebylo váţné a dotyčný 
koncem roku byl zcela v pořádku. 
V zimě roku 1964 je zmínka o dnes téměř 
neexistujících koroptvích. V tomto roce 

poprvé myslivci zaznamenali jejich veliký 
úbytek. Černá zvěř se tenkrát do revíru 
stahovala zřejmě z Kletě a její odstřel byl 
velikým záţitkem a svátkem, nebyla to 
všední událost. 
Téměř začátkem kaţdého roku jsou popi-

sovány obavy ze zimních měsíců, velikých 
mrazů a sněhové nadílky. Tak jako dnes, 
kaţdý myslivec měl svůj malý „rajon“ s 
krmelci, které v zimě zásobovali senem a 
obilím. Přístupové cesty se nesnadno zdo-
lávali. I přes starostlivou péči o stravu zvě-
ře, měli myslivci po takových dlouhých 

zimách starosti s okusy stromů a placením 
škod.  
A protoţe se letošní poslední leč – 26. 
listopadu blíţí, zde je malý průvodce touto 
oslavou, kam mají samozřejmě přístup i 
nemyslivci.  
Po ukončení honu tedy společného lovu na 

drobnou zvěř se můţe pořádat poslední 
leč. Jde o přátelské posezení všech účastní-
ků honu spojenou s pohoštěním a hudbou.  
I v jejím průběhu se dodrţují některé mys-
livecké zvyky jako je vyhlášení krále honu a 
myslivecký soud, na který se všichni těší. 

V podání a reţii ing. Václava Hály se tato 
chvilka mění ve zdařilou zábavu. Na kaţdé-
ho myslivce se během roku vţdy najde 

nějaký přestupek, který musí před soudní 
stolicí řádně vykoupit. 
 
Jak známo, myslivci připíjejí na zdar lovu a 
myslivosti levou rukou. Důvod tohoto zvy-
ku není dosud objasněn, pravděpodobně 
pochází z barokní doby, kdy byla zaváděna 

řada dalších loveckých ceremoniálů. Při 
štvanici, nebo parforsním honu drţeli 
v pravicích jezdci na koních otěţe, psovodi 
vodítka smečky psů, přípitek se pak musel 
přizpůsobit, číše se drţela levicí. Ostatně 
levá strana těla, kde je umístěno srdce, byla 
vţdy povaţována za významnější, čestnější.  

A na závěr přidávám recept na tolikrát 
zmiňovanou „Kančí plec se šípkovou omáč-
kou“. S knedlíkem a se zelím si kaţdý můţe 
připravit bez problémů sám. 
600 g kančí plece 
2 dl červené vína, hrst suchých šípků nebo 
rovnou šípkové marmelády, 20 g cukru, 

citronová šťáva, lţíce mouky, ocet, hřebí-
ček, tymián, skořice, sůl 
Zvěřinu vaříme ve třech dílech vody a  
jednom díle octa se špetkou tymiánu. 
V kastrole svaříme šípky nebo marmeládu 
s vínem, přidáme trochu zvěřinového výva-
ru, osladíme, okyselíme citronovou šťávou, 

přidáme skořici, hřebíček, sůl, zaprášíme 
moukou a povaříme. Omáčku procedíme a 
přeléváme na porce zvěřiny. Jako příloha se 
hodí knedlík nebo bramborové krokety. 
Tak vám přeji dobrou chuť a myslivcům 
lovu zdar! 

 
Ludmila Hálová 

Z   H I S T O R I E...tentokrát myslivecké 

taneční zábava pro všechny generace 

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 21. 
  

pátek 11. listopadu 2011 v čase  
19:00 – 2:00 hod. 

v restauraci U KAŠTANU, třída  
5. května, VČELNÁ 

 
CO VÁS ČEKÁ: 

hudbu šedesátých – současných let za-
hraje oblíbená kapela MAXA-BAND 

zajímavý doprovodný program, soutěţ o 
ceny, bohatá tombola, průvodce  

večerem 
 

Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 11. října 
2011 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, 

třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 
22:00). Vstupenky jsou k dostání 

v předprodeji, v den konání na místě, nebo 
na telefonech 606 273 121, 736 520 742. 

Pojďte se pobavit na zavedenou a oblíbenou 
taneční zábavu s datem 11. 11. 2011! Více 

informací a fotek na www.horecka.estranky.cz.  
(oblečení: neformální) 


