
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 71, ročník IX.,  březen—duben 2011,  dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

O čem si přečtete… 
 

 Budeme měnit adresy 

 Ukliďme si po zimě...sběr odpadu 

 Co schválilo zastupitelstvo 

 Jak jsme ţili dříve, aneb něco z naší kroniky 

 

! ! !   Změna adres   ! ! ! 
 

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.2.2011 rozhodlo o názvech ulic v místních částech 

Vrábče-Ves a Vrábče-Zastávka. Rodinné domy, které jsou na hranici katastrálního území Slavče v lokalitě Vrábče--

zastávka dostanou přidělena nová čísla popisná (katastrální hranice se nemění). Všem ostatním čísla popisná 

zůstanou, jenom jim v adrese přibude označení ulice a to například v tomto tvaru: 

Jan Novák      nebo    Jan Novák 

Ves-Na Dolánku čp.120     Zastávka-U Hřiště čp.89 

Vrábče                 Vrábče 

370 01 České Budějovice    370 01 České Budějovice 

Tvar adresy je dán legislativou a není možné, aby byl v jiném provedení, byť o to ZO usilovalo. Na základě jednání s 

Magistrátem města České Budějovice odborem vnitřních věcí - evidence obyvatel, byla adresa určena v podobě 

viz.výše uvedené. Čísla popisná jsou k jednotlivým názvům ulic přidělena podle toho, kde je do nemovitosti zřízen 

vchod nebo vjezd. Na základě tohoto rozhodnutí plyne pro každého trvale přihlášeného občana staršího 15 let 

povinnost bezplatné výměny občanského průkazu - jinak se vystavuje pokutě. Vzhledem k tomu, že na přelomu 25. 

- 26. března proběhne Sčítání lidu, domů a bytů, bude změna adres zavedena do centrálního registru až po tomto 

termínu. Z tohoto důvodu Vám oznamuji, že od 6.4.2011 je možnost v úředních hodinách středa 7.00 - 11.30  

12.30-18.00 hodin. nebo po domluvě, navštívit OÚ Vrábče, kde Vám bude vydána žádost o OP a též vydáno 

potvrzení o změně bydliště. Na základě tohoto potvrzení si necháte vyměnit OP buď na OÚ v Boršově nad Vltavou 

nebo na Magistrátě v Český Budějovicích, Jeronýmova č.1. Vyplněnou žádost + fotografii + občanský průkaz + 

Potvrzení o změně TP, může za všechny rodinné příslušníky na příslušný úřad předat jeden z rodiny. Po vyhotovení 

OP, si každý osobně OP vyzvedne na příslušném úřadu, na který byla žádost podána. Omlouvám se všem, kterým 

tato změna přinese nějaké potíže, ale věřte, že do budoucna to bude dobré pro všechny občany. 

! ! !   Názvy ulic příslušející k číslům popisným   ! ! ! 
 

Ves-Na Dolánku - 18, 100, 12, 120, 118, 168, 119, 150, 181, 115 

Ves-Na Návsi - 32, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44, 101, 34, 74, 80, 75, 149, 184, 179, 180, 160, 163, 10, 11, 66, 39, 38, 13, 30, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 37, 21, 28, 22, 23, 33 

Ves-Na Horánku - 189 

Ves-Kroclovská - 170, 172, 173, 174, 185, 169, 164, 146, 153, 177 

Ves-Ke Školce - 96, 104, 105, 106, 113, 142, 143, 144, 145 

Ves-Nová Hospoda - 53, 62, 35, 47, 36, 88, 176, 154, 59 

Ves-Rozinka - 68, 87, 107, 108, 109, 110, 111, 148, 171 

 

Zastávka -U Lesa - 159, 112, 91 

Zastávka - Budějovická - 54, 114, 49, 56, 48, 55, 67, 64, 69, 99, 102, 51, 52, 81, 82, 40, 73, 103, 92, 42, 46, 90, 70, 140, 156, 

147, 190, 155, 116, 117 

Zastávka-Pod Tratí - 50, 61, 65, 58, 60, 72, 93, 71, 76, 77, 78, 79, 97, 45, 86, 193, 98, 95, 94, 124, 121 

Zastávka-U Rybníka - 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 157 

Zastávka-U Hřiště - 83, 89, 85 

Zastávka-Pod Třebištěm - 44E, 45E, 46E, 161 

Zastávka-Pod Klukem - 206 (77), 205 (78), 204 (85), 202 (64), 200 (66), 167, 175, 138, 136, 135, 152, 151, 134, 133, 131, 

207 (47), 208 (67), 209 (68), 210 (69), 211 (70), 213 (72), 214 (73), 215 (81), 216 (82), 217 (83), 218 (49), 84 

 

Poznámka - čísla uvedená v závorkách - označena modře  jsou čísla, která jsou nyní adresou Slavče a bude jim přiděleno nové číslo.  

Příklad: čp.206 - nové s adresou Vrábče 

             čp.(77) - stávající na adrese Slavče 
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U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K ZÁPISU 1 /2011   

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.7/2010. (9 hlasů pro)  

2)  Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2010. (9 hlasů 

pro) 

3)  Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti na rok 2011 mezi Obcí Vrábče a Dopravním pod-

nikem města České Budějovice a.s. (9 hlasů pro) 

4)  Dodatek č.11 Smlouvy o poskytování služeb - odvoz a lik-

vidace odpadů v obci Vrábče s firmou A.S.A. České Budějov-

ice. (9 hlasů pro) 

5)  Zadat úklid sněhu v lokalitě Vrábče-ves, Koroseky, Kro-

clov a Nová Hospoda panu Zdeňkovi Kubatovi a v lokalitě 

Slavče, Vrábče-zastávka a Hradce panu Stanislavu Plánskému 

za jednotnou cenu 480,--Kč včetně DPH za hodinu. (9 hlasů 

pro) 

6)  Návrh studie na stavbu Mateřské školy na parcele č.53 v 

k.ú.Vrábče ze strany projekční kanceláře Vochozka. (9 hlasů 

pro) 

7)  Zpracování návrhu studie od projekční kanceláře 

Vochozka  na zbývající volné prostory na parcele č.53 v 

k.ú.Vrábče pro účely společenského využití – Obecní dům. (9 

hlasů pro) 

  

Pověřuje starostu  

1)  Zajištit hudbu na 30.7.2011 na sousedské posezení ve 

Slavči. (9 hlasů pro) 

2)  Předložit nabídku na opravu komunikace kolem lesa k RD 

p.Jirgl a p.Krejčí. (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1)  Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování in-

formací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2010. 

2)  Usnesení č. 35 ze XXXV. shromáţdění starostů svazku 

Blanský les - podhůří 

3)  Informace z bodu Různé 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K ZÁPISU 2 /2011  

 

Schvaluje 

1)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a 

společností  Telefónica O2 Czech Republic, a.s, spočívající v 

uložení  podzemního vedení  na parcele č.3269/1 v k.ú.Vrábče. 

(9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a 

společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelo-

vého vedení a kabelové skříně na parcele č.3281/1 v 

k.ú.Vrábče stavba „Kroclov, obec Vrábče – ČOV“. (9 hlasů 

pro) 

3)  Přidělení dotace na zajištění  výkonu státní správy od Jiho-

českého kraje ve výši 118.300,--Kč. (9 hlasů pro) 

4)  Zařazení části parcel č.681/3 a 702 v k.ú. Vrábče do 

Změny č.3 ÚP obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5)  Vypsání nabídkového řízení na akci  “ Veřejné osvětlení v 

osadě Kroclov“.(9 hlasů pro) 

6)  Názvy ulic v lokalitě Vrábče-ves a Vrábče-zastávka. 

Ves-Na Dolánku, Ves-Na Návsi, Ves-Na Horánku, Ves-

Kroclovská, Ves-Ke Školce, Ves-Nová Hospoda, Ves-Rozinka, 

Zastávka-U lesa, Zastávka-Křemežská, Zastávka-Pod Tratí, 

Zastávka-U Rybníka,  Zastávka-U Hřiště, Zastávka-Pod 

Klukem, Zastávka-Pod Třebištěm. (9 hlasů pro) 

7)  Cenovou nabídku na provedení výběrového řízení na zpra-

covatele ÚP obce Vrábče  a na  zpracování žádosti o dotaci na 

pořízení ÚP obce Vrábče z prostředků EU. (9 hlasů pro) 

8)  Inventarizaci majetku obce Vrábče k 31.12.2010. (9 hlasů 

pro) 

   

Pověřuje starostu  

1) Vypracovat seznam nemovitostí – čísel popisných přísluše-

jících k jednotlivým ulicím.  (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1)  Různé 

Veškeré zápisy z jednání a mnoho dalšího na www.vrabce.cz 

Nepřesná informace v Českobudějovickém 

deníku 

 

Vážení spoluobčané, omlouvám se za nepřesné infor-

mace uveřejněné v Českobudějovickém deníku - zřejmě 

tiskařský šotek, a to ohledně informace, že Obec Vrábče 

v letošním roce plánuje vybudovat - otevřít mateřskou 

školku. Tato informace je chybná. Pravda, co se týká 

plánované mateřské školky je taková, že by obec chtěla 

v letošním roce vypracovat projektovou dokumentaci na 

výše uvedenou stavbu a když to bude reálné, tak vyřídit 

vydání stavebního povolení. Poté v následujícím období, 

(pokud možno po získání dotace) lze uvažovat o reali-

zaci této stavby.   

Statistika za leden a únor 2011 
 

Počet obyvatel k 1.1.2011        608 obyvatel 

Narození                            0  

Úmrtí                                0 

Přihlášení                                    4 

Odhlášení                                  0 

Tříkrálová sbírka 
 

Vážení spoluobčané, poděkování patří Vám všem, kteří 

jste přispěli finanční částkou na Tříkrálovou sbírku, která 

byla provedena na území naší obce a obce Hradce.  

Především ale patří poděkování koledníkům a jejich do-

provodu a to sourozencům Bártovým z Hradců, 

Moničce Markové, Janičce Zdrhové, Adélce Zdrhové, 

Honzíkovi Hesovi a paní Janě Hesové.  

 

Vrábče-ves              7774,--Kč 

Kroclov + Koroseky  4077,--kč 

Hradce + Vrábče-zastávka 5772,--Kč 

Celkem                        17.623,--Kč 

Celkem za farnost           93.936,--Kč 
 

František Ohrazda 

starosta obce 
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V měsíci březnu a dubnu výročí  

slaví 

Přejeme vše nejlepší 

      

      Hynek Jiří    50 let 

     Feninec Ivan    50 let 

     Prokop Jiří     50 let 

     Štvánová Vladimíra               50 let 

     Bartyzalová Jana               55 let 

     Hazuka Ludvík               60 let 

     Kříženecká Věra   60 let 

     Hála Václav                60 let 

     Švarc Jan    60 let 

     Ohrazdová Marie   75 let 

     Bínová Jiřina                80 let  

     Jankovská Blaţena   82 let 

     Kadlecová Anna               84 let 

     Russfellová Růţena   86 let 

     Chaloupková Ludmila   89 let 

Slet čarodějnic 

 

Dne 30 . dubna Vás srdečně zveme na zastřešený 

parket Hospody Na Zastávce, kde k tanci a posle-

chu, u příleţitosti stavění májky a Sletu čarodějnic 

zahraje skupina „The Sleckers“ . 

Nezávislá komise vybere nejkrásněj-

ší čarodějnici, která získá odměnu a 

její fotka bude otištěna v příštím 

vydání Novinek ! 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,  

že v sobotu dne 16.4.2011 bude proveden   

Sběr  nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu 

  

 Jaké druhy nebezpečného odpadu se sbírají: 

  

- plechovky se zbytky barev, ředidel, lepidel atd. 

- akumulátory, monočlánky, oleje 

- znečištěný textil od olejů, léky 

 

Jaké druhy velkoobjemového odpadu se sbírají: 

- pneumatiky - pouze z osobních automobilů 

- koberce 

- bojlery 

- nábytek 

- různé plasty 

- čistý textil - oděvy (svázané do balíku) 

  

Sběr proběhne tím způsobem, že ve stanovených 

časech a na určených místech převezmou pracovníci firmy   A.S.A., a.s. 

od občanů 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 míst – sobota 16 .4.2011 

 

Slavče - náves      9.00 -   9.30 

Vrábče - zastávka  - parkoviště u hospody   9.45 - 10.30 

Kroclov - náves     10.45 - 11.15 

Vrábče-ves  - před hasičárnou  11.30 - 12.15 

Rozinka - před čp.108    12.20 - 12.40 

Koroseky - před hasičárnou   12.45 - 13.15 

Mariášový turnaj ve Vrábči  

 

V sobotu 5.2.2011 se konal jiţ 15.ročník Mariášové-

ho turnaje ve Vrábči. Do restaurace "Na Rynku" se 

sjelo 40 soutěţících, kteří ve 4,5 hodinovém mara-

tónu změřili své síly.    

Pořadí na prvních pěti místech: 

1. Kohout Václav 165,80 

2. Bohoněk Josef 162,60 

3. Segeč Štefan 155,80 

4. Lavička Josef 146,20 

5. Tichý Kamil 130,20 

Z místních borců se umístil  jako v loňském roce na 

18.místě Šmíd Pavel (105,80 Kč), na 23.místě Lavič-

ka Vojtěch (89,80,  Kč), na 26.místě Ohrazda Jaro-

slav (85,20) a na 32 místě Sládek Josef (62,00).  

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová ut-

kání na hřiště  

Vrábče-zastávka  

 

Vrábče : Slavče         So  26.3.    15.00 

Vrábče : Temelín B  So   9.4. 16.30 

Vrábče : Nová Ves    So 23.4. 17.00 

 

IV .  D IVADELNÍ PLES  
 

Dne 19.2. uspořádal divadelní spolek eNDe jiţ IV. Divadelní ples. Ples se 

uskutečnil opět v holubovském sále, který byl stejně jako minulé ročníky 

plně obsazen. Skvělá muzika, kulturní program a více neţ sto cen v tom-

bole bylo důvodem, ţe se všichni účastníci dobře bavili a ti poslední od-

cházeli aţ nad ránem.  

Tedy nejenţe se těšíme na V. ročník, ale především na letní divadelní 

sezonu.                                                                                      VM 

Kulturní centrum ve Slavči—

návštěvnost 

V roce 2010 přišly do KC Slavče 

2 návštěvy a uskutečnilo se tam 

silvestrovské setkání místních 

občanů. 

Jenom připomínám, že krásně opra-

vené prostory si můžete pronajmout 

za symbolických 100,- Kč například 

na rodinné setkání, prezentaci va-

šich uměleckých děl a podobně. 

Vaši aktivitu rádi zveřejníme v No-

vinkách nebo na www.vrabce.cz                           

   VM 

Hledá se trenér 

Hledáme trenéra k muţstvu fotbalistů mladších 

ţáků Sokola Boršov nad Vltavou. Bliţší informace 

na tel. 731172370, p.Bendík Michal. 

Cvičení pro ženy ve Vrábči 

 

Jak většina ţen asi ví, ve Vrábči se 

začalo pravidelně v pondělí a ve čtvr-

tek cvičit pod vedením zkušené tre-

nérky. 

Pokud jste ještě nebyly, tak neváhejte 

a běţte si vyzkoušet svoji fyzičku. Pro 

přihlášení můţete vyuţít webové 

stránky http://www.vrabce.banda.cz/ , 

kde se zaregistrujete, nebo se můţete 

obrátit emailem na trenérku Evu 

Omáčkovou: 

eva.omackova@seznam.cz          VM 

http://www.vrabce.banda.cz/
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Tentokrát bych vám chtěla přiblíţit období plesů, 

masopustu a Velikonoc. Mezitím jsou ještě  další 
události, které stojí za zmínku.  
Do doby masopustní /o ní píšu níţe/patří i plesová 

sezona, u nás tradičně zahájená mysliveckým bálem 
ve Vrábči. Pak následuje sportovní a hasičský. 
Myslivecký a hasičský bál má u nás dlouhou tradici, 
a v kronikách se můţeme dočíst například, ţe 

určení zástupci těchto spolků se zúčastňovali bálů 
v okolí a dostávali ze společné kasy určitý obnos 
na útratu  3-5 Kč.  Pak při nejbliţším setkání infor-

movali členy spolků o průběhu zábavy – hodnoce-
no bylo vţdy kladně bez fyzické a morální újmy. 

Jako děti jsme se chodili na bály dívat za okno do 

bývalé hospody a hodnotily vyšňořené páry, a kdyţ 
jsme dorostly, došla na nás sluţba – nosit tombolu. 
Pamětníci si určitě vzpomenou na děvčata na 

parketu s koláčem, salámem nějakou tou lahvinkou 
nebo pečivem v ruce… 
Dnes se plesy ve Vrábči odehrávají v hospodě ve 

Vrábči. Jistě by stálo za zváţení, zda by účast na 
těchto akcích mnoha být podpořena i z řad nových 
obyvatel. Organizátoři těchto akcí pečlivě vybírají 
hudbu, zajišťují lákavou tombolu a hospoda je 

připravena hostům splnit nejedno přání co se týče 
pití i jídla-oblíbené řízky stále vedou.  Do příští 
vrábečské  plesové sezony by si dámy mohly při-

pravit společenské šaty, pánové vybrousit taneční 
kroky a určitě se všichni dobře pobavíme. 
A máme tu „Masopust“-slovo odvozené od latin-

ského slova „carnevale“ – v překladu „maso sbo-
hem“. Masopust je období od Tří králů do úterka 
před Popeleční středou a je to doba plná zvyků 

veselic a hodování. Je to připomenutí, ţe Popeleční 
středou začíná čtyřiceti denní předvelikonoční 
půst. V té době se dojídaly zásoby a pořádaly 

zabijačkové hody se vším, co k tomu patří – jelítka, 
jitrnice, ovar, tlačenka sulc … vše doplněné vy-
chlazeným pivem. 
Masopustní nedělí se začínalo, jedli se  čerstvě 

upečené koblihy a po vydatném obědě se všichni 

vypravili k muzice do hospody.  
K masopustu patří obchůzky masek, ty byly všude 

pohoštěny něčím k zakousnutí a vypití, aby se 
podpořilo veselí a rozpustilost. 
Na masopustní pondělí se dál pokračovalo v tanci. 

A na masopustní úterý se podle tradice nemělo 
věšet prádlo na půdu, protoţe to vedlo 
k přemnoţení blech, ţeny nesměly šít, aby slepice 

nezanášely. Byl to den svátečný a den, kdy chodily 
maškary. Vodila je tradiční maska medvěda a ma-
sopust byl zakončen tradičním pochováváním basy, 
jako symbol čtyřiceti dní konce tanečních a hudeb-

ních veselic. 
 Následovala popeleční středa – letos je to 9. 
března, kterou končí Masopust a začíná postní 

čtyřicetidenní doba. V této době se nejí maso, 
ryby vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst 
jednou denně. Byl to vlastně takový jarní zdravotní 

a očistný půst - inu předci věděli…Popeleční stře-
da je den, kdy se udílí popelec tj. posvěcený popel 
ze starých velikonočních ratolestí (loňských koči-

ček), říkajíc při tom: "Pamatuj, ţe prach jsi a v 
prach se obrátíš". Popelec se přijímá na znamení 
ochoty změnit svůj ţivot - obrátit se k lepšímu. 

A máme tu Velikonoce, svátky jara a hlavní křes-
ťanské svátky. Letošní Velikonoce připadají na 21. 
aţ 25. dubna. 
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před 

cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela 

nový význam Ţidé svým svátkem Paschy: oslavou 
vyvedení a osvobození ţidovského národa z egypt-

ského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Veliko-
noce dostaly současný význam Kristovou smrtí a 
zmrtvýchvstáním. Pro připomenutí následuje Svatý 

týden s ustáleným pojmenováním dnů: 

Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený 

čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. 
Z pohledu hospodyní nás můţou zajímat nejen veliko-
noční zvyky, ale i jídelníček pro tyty sváteční dny. Do 

jídelníčku se promítá radost z příchodu jara a nové 
etapy ţivota, z pevného zdraví, úrody, spokojenosti a 
štěstí.  Jednotlivé pokrmy také symbolizují základní 
příběh křesťanské víry, smrt a znovuzrození Jeţíše 

Krista.. 
Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Páně a 
Jidášovu zradu. A také, ţe uţ začalo jaro, ţe raší květy 

i listy, příroda se začíná zelenat a ţe po únavné zimě 
je třeba tělu dodávat vitaminy. A tak se hodí jíst zele-

nou stravu − špenát, bylinky, zelí, hrachovou polév-
ku apod. Je to také správný den, kdy se jí  jidáše, 
třeba uţ ke snídani. Úhledně či všelijak smota-

né pečivo prý vzniklo jako připomínka provazu, na 
němţ se podle legendy Jidáš oběsil, aby na onom 
světě poprosil Jeţíše o odpuštění.                                                                  

Na Velký pátek byl Jeţíš ukřiţován. Ke dni smutku se 
hodí bramborová nebo i chlebová polévka i leh-
čí bezmasé jídlo. Třeba sladké ovocné knedlíky nebo 
ryba, fazolový salát, chléb se sýrem.  Drţí se přísný 

půst.                                                                 
Bílou sobotou končí postní období. Je čas jíst maso,  
Hodí se hovězí polévka i vařené maso a uţ také 

na velikonoční nádivky s kopřivami. Pekly se mazance, 

aby byly na neděli a pondělí. A beránky, symboly 
čistoty a obětování.                                            

Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční 
neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boţí hod veliko-
noční. Slavíme ho v rodinném kruhu, pochutnáme si s 

nejbliţšími na pečeni, nejlépe z jehněčího či skopové-
ho.                                                                    
Velikonoční pondělí je jiţ dnem veselých lidových 
oslav a bohatého hodování, svátkem jara, znovu se 

probouzející přírody, naděje na dobrý hospodářský 
rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný ţi-
vot. Doporučují bílou zeleninovou polévku a třeba i 

vepřo knedlo zelo. Na stolech se stejně tak mohou 
objevit všechna velikonoční jídla, zelená jarní i vydatná 

masová. Prostě hody.                                         

Nemůţeme nevzpomenout  prastarou velikonoční 
tradici  -  pomlázku. Na Velikonoční pondělí ráno 
muţi a chlapci chodí po domácnostech svých známých 

a šlehají ţeny a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z 
vrbového proutí a ozdobenou pletenou rukojetí a 
barevnými stuţkami. Podle tradice muţi při hodování 

pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je 
tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce 
malovaný,nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 
vám snese jiný…”                                                     

A pro připomenutí ještě několik událostí a svátků: 
Po lednu, kdy se začínají trošičku natahovat dny, 
přicházejí 2. února Hromice. Tento den má své křes-

ťanské původy v podobě Simeonova proroctví, který 

nazval Jeţíše „světlem“. Také se v tento den světily 
svíčky "hromničky", které se během bouřek zapálené 

dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před 
bouřkami a také tímto dnem končívala vánoční doba a 
sklízely se betlémy z kostelů i z domácností. A ještě 

několik pranostik:                                                 
Na Hromnice o hodinu více.                                      
Na Hromice půl píce                                                  

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.                        
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.                             
14. únor je den, v celém světě slavený jako svátek 
svatého Valentýna. Je to svátek lásky a všech zamilo-

vaných. Podle křesťanské legendy se císař Claudius II. 
účastnil mnoha bitev a římští muţi jen neradi vstupo-

vali do vojska. Císař si myslel, ţe to bylo proto, ţe 

nechtěli opouštět své milé a rodiny, a proto se rozho-
dl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. 
Svatý Valentýn byl římský kněz, který ţil v době Clau-

diovy vlády. Nedbal Claudiova zákazu a dál tajně 
oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl uvězněn 

a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14. února 

roku 269. U nás se slaví aţ v posledních letech a 
kdekdo ho povaţuje se za americkou komerční 
legendu.                     Neměli bychom ani zapo-

mínat na minulým reţimem zprofanovaný 8. 
březen – Mezinárodní den ţen. Asi proto se 
neslaví a to je chyba. Tak tedy trochu historie:                                         
8.března 1908 demonstruje v New Yorku 15.000 

ţen za  kratší pracovní dobu, vyšší mzdy, volební 
právo a za zákaz dětské práce. Tím, ţe tvrdě šly 
za svým cílem a byly ve svých poţadavcích čás-

tečně úspěšné, zaloţily protestní březnovou 
tradici. Za tři roky  nato se tato tradice přenesla 

i do Evropy.                                               

1960: 50. výročí MDŢ - 729 delegátek ze 73 
zemí se setkalo na konferenci v Kodani. Byla zde 
přijata deklarace o podpoře politických, ekono-

mických a sociálních práv ţen.                             
1975: MDŢ je oficiálně uznán OSN a v důsledku 
toho přijat mnohými národními vládami.           

A tak záleţí jen na nás, jak se k tomuto svátku 
zachováme. Ţeny mají v květnu Den matek, je 
milý, ale neměli by jsme zapomínat na to, ţe ne 
všechny můţou být matkami a navíc význam 

svátku MDŢ je úplně jiný.                             
Ještě před změnou zimního a letního času, nastá-
vá jarní rovnodennost -  obvykle 20. či 21. břez-

na, někdy  můţe být i 19. března. Slunce vychází 
přesně na východě a zapadá na západě  Rovno-
dennosti nastávají, kdyţ den trvá stejně dlouho 

jako noc, tedy právě dvanáct hodin.                
27. března nezapomeneme posunou ručičku 
hodinek o 1 hodinu dopředu, tedy ze 2 na 3 

hodiny – je tu letní čas… Cílem letního času je 
úspora elektrické energie, která by byla jinak 
potřeba pro večerní osvětlení. Důvodem je, ţe 

většina lidí je aktivnější večer (po západu slunce) 
neţ ráno (před východem slunce). V praxi byl 
letní čas poprvé zaveden za první světové války v 

roce 1916. 

Tak si hezky uţijte Velikonoc a těšte se na poma-

lu začínající jaro a zase příště…. 

 

Ludmila Hálová 
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Auto Ševčík 

 

Vážení majitelé vozů ŠKODA 

Vyuţijte sluţeb moderního autosalonu v  Českých Budě-

jovicích na Husově třídě za  OD Globus. 

 

Nabízíme:   

- Kvalitní, rychlý a cenově výhodný servis  vozů   

s vyuţitím nejmodernější  technologie 

- Zajistíme provedení STK a měření  emisí   

- Nonstop servis s odtahovou sluţbou. 

- Mytí vozidel na lince s pěnovými kartá-  či, šetrně a bez 

čekání.  

- Široká nabídka nových vozů Škoda s moţností předvá-

děcích jízd. 

- Výběr kvalitních a ověřených ojetých   vozů Škoda 

- Sobotní  a  nedělní provoz! 

Telefon: 385 340 330,  724 997 058                                    

Odtahová sluţba, mobil servis: 725 042 142 

www.autosevcik.cz        

e-mail:  infocb@autosevcik.cz 

PEDIKÚRA U VÁS DOMA 

 

V prostředí Vašeho domova posky-

tuji kromě základního ošetření 

chodidel také medicinální pedikú-

ru,  modeling gelových nehtů 

(francouzskou pedikúru.) a rela-

xační masáž nohou. 

Vše s důrazem na kvalitu provádě-

ných služeb a s použitím ověře-

ných kosmetických produktů. 

Moderní přístrojové vybavení bez-

bolestně řeší problémy zarůstají-

cích, ztluštělých a úrazem poško-

zených nehtů. 

Pedikúra u kávy a v příjemném 

hovoru se sousedkou, pánové mo-

hou sledovat svůj oblíbený pořad 

v televizi a maminky na mateřské 

dovolené nemusí řešit kam 

s dítětem, když chtějí udělat něco 

pro sebe…. I tak může vypadat   

 

PEDIKÚRA U VÁS DOMA. 

 

Těším se na  

setkání s Vámi 

Zdeňka Slavatová, tel.: 

775 011 776  

Vrábče Ves               
 

http://www.autosevcik.cz


 

Jeden Murphyho zákon říká: nechte věci plynout a ony se začnou zhoršovat. Proč to 

zmiňuji? Jestliţe se Vám zrovna daří, nebo to nyní za moc nestojí, nenechte to 

jenom tak.  

Pokud je nyní vše v pohodě , podpořte to. Protoţe pokud věci nebo situace 

necháte jen tak „plynout“…., ano, nic netrvá věčně a všechno se rozplyne, pokud 

to nebudeme podporovat. Dobrá zpráva je, ţe to platí  naopak. 

Nedaří se Vám? Nic nejde tak, jak byste si představovali? Máte pocit, ţe horší uţ 

to být nemůţe? Věřte, ţe můţe, pokud věci necháte jen tak plynout s nadějí, ţe 

to jednou přejde… Ano, jednou to přejde, ale jak na 

tom budete?  

Něco změňte, začněte dělat věci jinak, řešit problé-

my jinak, zkrátka něco dělejte… 

 

Hezké jaro přeje redakce 
VM 

Sčítání lidu, domů a bytů 

Kdyţ budete potřebovat pomoc 

Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu  

Sčítání lidu domů a bytů  2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února 

do 20 dubna 2011) 

e-mail: info@scitani.cz 

web: www.scitani.cz 

Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formu-

láře, ale také pomoci kaţdému, kdo nebude některé z kolonek rozumět 

či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komi-

saři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevido-

mého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.  

Základní termíny sčítání lidu 

26. února 2011  

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 

800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně  

sčítání kaţdý den od 8:00 do 22:00.  

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek  

informační letáky o blíţícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do  

schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese  

sčítací formuláře. Kaţdá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději  

6. března. 

7. března 2011  

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.  

Kaţdý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uţivatelé  

bytů dostanou navíc ţlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě  

oranţový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. 

25./26. března 2011  

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamţikem sčítání. Infor- 

mace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento  

rozhodný okamţik.  

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo  

v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo  

hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto  

radostnou novinu do sčítání uvést.   

26. března 2011  

V tento den je moţné začít odevzdávat vyplněné  

sčítací formuláře.  

Existují tři základní cesty: 

- Internet  

- Předání sčítacímu komisaři  

- Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kte-

rékoliv poště 

14. dubna 2011    

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat  

formuláře – ať uţ je budou odesílat přes internet,  

poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu  

komisaři.  

20. dubna 2011  

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800  

87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o  

sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu  

274 057 777, které je v provozu v úředních dnech.  

Stále bude také fungovat informační email  

info@scitani.cz. 

Veškeré potřebné informace najdete na www.vrabce.cz  

v sekci „úřední deska“ 

Informace pro majitele psů 
 

Váţení spoluobčané, opětovně zveřejňuji informaci 

ohledně se mnoţících  stíţností ani ne na volné po-

bíhání psů, ale na venčení psů. Chtěl bych upozor-

nit všechny majitele psů, kteří nerespektují Vyhlášku 

č.1/2006 (zveřejněna na internetových stránkách 

obce), ţe se vystavují problému přestupkového 

řízení na Magistrátu města České Budějovice, který 

pro naši obec zajišťuje přestupkovou komisi. Musím 

upozornit ale i Ty majitele psů, kteří mají svého psa 

na vodítku, ţe veřejná prostranství nejsou určená k 

venčení psů, kteří volně vykonávají svou potřebu 

právě tam, kde se jim líbí, a to za tichého dozoru 

svých pánů. V některých částech obce je situace 

opravdu dosti zoufalá. Ţádám Vás, „pejskaři“, aby 

jste po svých miláčcích uklidili to, co po nich zbude 

a tím přispěli k čistotě veřejného prostranství a Vás 

ostatní, uvidíte-li tento zmiňovaný případ a poznáte 

majitele, který je lhostejný či arogantní, podejte svůj 

podnět (písemně s podpisem) na 

obecní úřad. Pak budeme společně 

tyto případy řešit a předáme vše 

přestupkové komisi v Českých 

Budějovicích.   

 

František Ohrazda 

starosta obce 
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