
 

V měsíci březnu a dubnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

 
 Fesslová Milena   50 let 

 Mach Václav   50 let 

 Šmídová Jana   55 let 

 Šimeček Jiří   55 let 

 Weber Miroslav   60 let 

 Bláhová Emílie   65 let 

 Šefránková Vlasta   65 let 

 Juda Jan    70 let 

 Gažáková Marie   75 let 

 Vepřek Jaroslav   80 let 

 Zdrhová Blažena   80 let 

 Bícová Zdeňka   81 let  

 Jankovská Blažena  84 let 

 Kadlecová Anna   86 let 

 Russfellová Růžena  88 let 

 Chaloupková Ludmila  91 let 

N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 83, ročník X., březen—duben 2013, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

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 všem koledníkům.   

 

Vrábče-ves      9 310,--Kč 

Kroclov + Koroseky 5.756,--kč 

Vrábče-zastávka      6.653,--Kč 

Hradce        3.481,--Kč 

Celkem      25.200,--Kč 

Celkem za farnost 127.193,--

OZNÁMENÍ 

Ředitelka MŠ Boršov nad Vltavou vypisuje výběrové řízení na 

obsazení místa provozní pracovnice – příprava + výdej jídel + 

úklid v budově MŠ Vrábče s termínem nástupu od 1.9.2013. 

Podmínky pro uchazeče: 

- trvalý pobyt v obci Vrábče 

- životopis 

- kopie výučního listu - vyučení nejlépe v oboru stravování 

- řidičské oprávnění skupiny B 

Přihlášky možno zasílat do 15.4.2013 na adresu 

MŠ Boršov nad Vltavou 

Alena Kubáňová - ředitelka 

Ke Školce 30 

373 82 Boršov nad Vltavou 

nebo na email reditelna@msborsov.cz  

Šestý divadelní bál 

16. února se již po šesté konal divadelní bál. Vyzdobený holu-

bovský sál přivítal návštěvníky a tu pravou zábavu rozjely taneč-

nice našeho spolku eNDe Vrábče . Předtančení se natolik líbilo, 

že ho musely o půlnoci zopakovat. Kapela Slackers hrála výbor-

ně, moderátoři Michael Schuster a Adam Mára se svého úkolu 

také dobře zhostili, tombola byla díky laskavým sponzorům bo-

hatá (vrábečské klobásky vynikající), a soutěž tance pod tyčí s 

hlavní cenou dortem byla zábavná. Návštěva zástupce OSA nás 

tentokrát neminula, ale vše bylo v pořádku. Poděkování patří 

také panu šéfovi holubovské Restaurace Pod Kletí za vzorné 

služby a tradičně dobrou spolupráci. V neposlední řadě chceme 

poděkovat také panu Novotnému, který návštěvníky bálu přivezl 

i odvezl. Děkuje-

me všem našim 

příznivcům a mů-

žeme prozradit, 

že už máme při-

pravenu k nastu-

dování novou 

hru, na kterou se  

můžete těšit v 

letních měsících.  

Ochrana a zabezpečení rekreačních objektů 

V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zříd-

ka. Proto jsou na jaře nemile překvapeni, když zjistí, že 

jejich objekt navštívil nezvaný host. Pachatelé krádeží vlou-

páním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené 

objekty, ke kterým se dá dobře zajet automobilem. 

Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů  

udělat? 

Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním zámkovým 

systémem. 

Zodolnit dveře a okna – dát mříže, uzamykatelné okenice. 

Využít elektronickou ochranu objektu. 

Objekt si vhodně pojistit. 

Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem uloženým 

v objektu. 

Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci. 

Při pobytu na chatě si všímat pohybu neznámých osob i aut. 

Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v zimě. Uklize-

ný sníh budí zdání neustálé kontroly. 

Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných 

věcí a poznamenat si výrobní čísla elektrických přístrojů. 

Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat do objektu 

a věc neprodleně oznámit na policii. 

Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pa-

chatele oznámit do policejního protokolu. 

Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací technika při-

náší kromě zajištění majetku i větší pocit bezpečí. Vhodně 

investované finanční prostředky, úměrné ohrožení majetku 

a právně uzavřená pojistná smlouva s některými 

z pojišťovacích subjektů, nabízejí možnost značného snížení 

rizika ztráty majetku. 

Policie ČR 

Npor. Mgr. Jiří Hájek 

Vedoucí oddělení Boršov nad Vltavou 

mailto:reditelna@msborsov.cz
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Schvaluje: 

1)  Rozpočtové opatření č.6/2012. (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na parcele č. 3330 a 533/4 v k.ú.Vrábče. (9 

hlasů pro) 

3)  Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. (9 hlasů pro) 

4)  Výsledek hospodaření k 31.12.2012. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku na provedení bouracích prací a zazdění 

stávajících otvorů včetně materiálu na budově Obecního do-

mu za cenu  69.550,--Kč a vyzdění příček včetně izolací a za-

budování zárubní včetně materiálu za cenu 54.070,--Kč. (9 

hlasů pro) 

6)  Smlouvu o neexkluzivním pronájmu na pozemky pod úče-

lovou komunikací do pískovny mezi Obcí Vrábče a firmou 

Budějovické štěrkopísky spol. s r.o. (9 hlasů pro) 

7)  Smlouvu o poskytnutí grantu na pořízení ÚP obce Vrábče. 

9) hlasů pro) 

8)  Cenovou nabídku na výměnu svítidel VO v lokalitě Vrábče-

zastávka. (9 hlasů pro) 

9) Vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní kry-

tiny, výměna veškerých klempířských prvků a zateplení stropu 

na budově Obecního domu” (9 hlasů pro) 

 
Pověřuje starostu  

1)  Postoupit požadavek paní L. Khoutové zpracovateli ÚP  

obce Vrábče Ing. arch. Štěpánovi. (9 hlasů pro)  

2)  Zaslat petici občanů osady Kroclov na Policii ČR obvodní 

od. Boršov a na Stavební úřad ČB. (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 

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

1)  Inventarizační zprávu ÚIK k provedení inventarizace ma-

jetku obce Vrábče k 31.12.2012. (9 hlasů pro)  

2)  Účetní odpisový plán pro rok 2013. (9 hlasů pro) 

3)  Smlouva o výpůjčce č.1 mezi obcí Vrábče a MŠ Boršov 

nad Vltavou. (9 hlasů pro) 

4)  Statut sociálního fondu Obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku od firmy KOMPETNÍ STŘECHA JAN 

KADLEC  na rekonstrukci střechy na budově Obecního 

domu. (9 hlasů pro) 

6)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Výměna oken a dveří 

v budově Obecního domu”. (9 hlasů  pro) 

7)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Pojízdný chodník 

podél budovy Obecního domu”. (9 hlasů  pro) 

8)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Rekonstrukce stáva-

jícího tenisového kurtu”. (9 hlasů  pro) 

9)  Stavební práce na budově Obecního domu – vnitřní kana-

lizace, hrubá elektroinstalace, oprava stropů. (9 hlasů  pro) 

10) Zhotovení šatních modulů v počtu 25 kusů do MŠ Vráb-

če. (9 hlasů  pro) 

11) Cenovou nabídku na pokácení 4 kusů stromů. (9 hlasů  

pro) 

12) Přidělení dotace na výkon státní správy od Jihočeského 

kraje ve výši 110.400,--Kč.(9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1)  Zaslat nabídku třem firmám na akce:  

  - Výměnu oken a dveří v budově  Obecního domu 

  - Vybudování pojízdného chodníku podél Obecního 

      domu 

  - Rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 
OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,  

že v sobotu dne 13.4.2013 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 13 .4.2013 

 
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 2.2.2013 se konal již 17.ročník Mariášového turnaje 

ve Vrábči, kterého se zúčastnilo 32 hráčů.   

Pořadí na prvních pěti místech: 

1. Uvíra Vilém 

2. Lavička Josef 

3. Laštovička Jan 

4. Lejsek Josef 

5. Matoušek Miloslav 

Z místních borců se umístil na 

14.místě Lavička Vojtěch, na 20.místě  Ohrazda Jaroslav a na 

22.místě Šmíd Pavel. 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová ut-

kání na hřiště Vrábče-zastávka  

 
Vrábče :  Žabovřesky  S    13.4.2013     16.30 

Vrábče :  Chrášťany    S     4.5.2013     17.00 

Vrábče :  Koloděje      S   18.5.2013     17.00 

Vrábče :  Vltava ČB     S     1.6.2013     17.00 

Vrábče :  Úsilné          S   15.6.2013      17.00 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU 

 A MŠ VRÁBČE 

NA ŠKOLNÍ ROK 2013– 2014 

 
 

26. března (úterý) od 8.00 – 14.00 hod si můžete v MŠ Boršov nad Vltavou vyzvednout přihlášku dítěte k zápisu.  Je 

možné si ji i vytisknout z našich webových stránek www.msborsov.cz . Vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, OP zákonného 

zástupce přineste s sebou k ZÁPISU. 

 

 !!!DŮLEŽITÉ!!! 

ZÁPIS se bude konat v ŘEDITELNĚ MŠ Boršov nad Vltavou, 

 vchod ze Slunečné ulice.  

  

Do MŠ jsou přijímány děti, které dovrší 3 let věku od 1.7. 2013 do 30.6. 2014. 

Kritéria pro přijetí do MŠ :   
trvalý pobyt zákonného zástupce dítěte v Boršově n. Vlt. ( Záhorčice, Jamné, ul. Na Výsluní, ... ) a ve Vrábči (Koroseky, Kroclov, Slavče, Zá-

vraty) věk dítěte – přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní do-

cházky, děti, které dosáhnou k 31.12. 2013  tří let. Způsob docházky dítěte do MŠ – upřednostnění dítěte s celodenní docházkou do MŠ, 

jejichž matka je zaměstnaná, přednost mají děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ nebo ZŠ Boršov n. Vlt., děti čekající na umístění v naší 

MŠ z předchozího období 

Žádosti zákonných zástupců o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyřizujeme i během roku, dle volné kapacity a s přihlédnutím ke kritériím 

pro přijetí do MŠ. 

Škola nabízí : 
celodenní péči v pěkném prostředí školy s prostornou, moderní zahradou a vycházkami do volné přírody 

plnění RVP pro MŠ pod vedením kvalifikovaných učitelek 

výchovná práce probíhá podle tématických okruhů vycházejících z jednotlivých ročních období vzhledem k věku dětí  

možnost seznámení se s počítačem hravou formou (5-6leté děti) – práce na interaktivní tabuli (MŠ Boršov nad Vltavou) 

kulturní, zábavné, sportovní a společenské akce : vystoupení pro občany obce, mi-

kulášská nadílka, masopust, návštěvy divadelních představení, výstav a akcí dle 

aktuální nabídky 
kurzy anglického jazyka pod vedením kvalifikované lektorky 

výtvarný, hudební kroužek 

cvičení - pro chlapce – sportovní příprava 

     - pro děvčata – hudebně pohybová příprava ( základy MG a SG ) 

výlety vlakem za poznáním vzdálenějšího okolí 

Rodiče, přijďte přihlásit své děti, těšíme se na Vás. 

Telefon : 387 001 220      Alena Kubáňová 

27. – 28. BŘEZNA 2013 OD 10.00 – 16.00 HOD 

Mateřská škola Vrábče 
Vážení spoluobčané, není pro Vás jistě novinkou, že na začátku 

loňského roku byly zahájeny stavební práce na budově bývalých 

zemědělských kanceláří, ze kterých se začala budovat mateřská 

škola o kapacitě 1 třídy – 24 dětí. Tato stavba prošla v prosinci 

roku 2012 kolaudací a její náklady činily 3.210 tis Kč bez vybave-

ní, zahrada – venkovní areál včetně hřiště 476 tis Kč, parkoviště 

včetně opravy příjezdové komunikace 295 tis Kč a průchod 

z návsi k MŠ 66 tis Kč.  V současné chvíli je stavba hotova a tudíž 

by měl být v mateřské škole zahájen provoz od 1. 9. 2013. Za 

tímto relativně brzkým termínem otevření však stojí zvláštní 

procedura, týkající se legalizace mateřské školy související 

s faktem, že se obec musela na výstavbě podílet pouze vlastními 

zdroji. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré finanční prostředky 

plynuly z rozpočtu obce, nebylo jasné, zda vůbec budou obecní 

zdroje dostatečné a kdy bude možné mateřskou školu zprovoz-

nit. Na základě toho bylo de facto nemožné stanovit přesný 

termín zapsání mateřské školy do sítě škol, které mimo jiné 

vyžaduje poměrně dlouhodobější a komplikovanější postup, a 

proto se přistoupilo k alternativnímu a nutno říct jednoduššímu 

řešení, které bylo schopno vyslyšet tlak veřejnosti na co nejrych-

lejší otevření této instituce. Východisko z této situace nalezlo 

ZO na základě doporučení odboru školství Magistrátu města 

České Budějovice ve formě detašovaného pracoviště. Tento 

způsob spočíval v tom, že po dohodě s jinou obcí a následně 

s mateřskou školou dané obce bude zahájena spolupráce ve 

formě již zmíněného detašovaného pracoviště, která umožní 

méně komplikovaný zápis do registru škol. S tím také souvisí 

skutečnost, že není potřeba vypisovat výběrové řízení na ředite-

le mateřské školy a ani není nutné vést při obci účetnictví pro 

danou instituci.  

Tento postup se jevil jako více než žádoucí nejen kvůli tlaku 

veřejnosti na brzké zahájení provozu, ale také v souvislosti s tím, že 

v naší mateřské škole není vývařovna, tudíž bylo nezbytné zajistit dováže-

ní obědů z některého školského zařízení. Hledala se varianta, která by 

vyhověla výše zmíněným požadavkům, a nakonec vše dospělo 

k úspěšnému konci, spočívajícímu v dohodě s Obcí Boršov nad Vltavou, 

potažmo s MŠ Boršov nad Vltavou. Z MŠ Vrábče se tak vytvořilo detašo-

vané pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou zastoupené ředitelkou Alenou 

Kubáňovou.  

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na výstavbě vrábečské ma-

teřské školy podíleli, a věřím, že výsledek jejich práce naplní očekávání 

nejen dětí, ale i jejich rodičů.  

 

František Ohrazda, starosta obce  

http://www.msborsov.cz/
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V březnu si připomínáme pochmurnou 

dobu okupace Československa a násled-

ně období 2. světové války. Vydáme se 

do válečné doby v období 1942-1945.  

Začalo to tím, že 29.září 1938 byla se-

psána Mnichovská dohoda. Byla sepsána 

proto, aby nevypukla 2.světová válka a 

znamenalo to postoupení českosloven-

ského pohraničí, které se připojilo 

k Německu. 15.března 1939 byly Čechy 

a Morava obsazeny Německem. Vznikl 

tak Protektorát Čechy a Morava a  Slo-

venský stát, který spolupracoval 

s Německem. Prezidentem Protektorátu 

se stal Emil Hácha a šéfem gestapa /

Německá policie/ byl Reinhard Heydre-

ich. Cílem byla úplná germanizace a po-

stupné vyhlazení Čechů. Hospodářství 

přešlo pod německou kontrolu, majetek 

Židů byl zabavován a ti byli od roku 

1941 posíláni do koncentračních táborů. 

Čeští dělníci jsou posíláni do Německa 

pracovat, zvláště ročník 1921 – tzv. to-

tální nasazení. 

Tolik z historie a nyní se podíváme, co 

se píše v kronikách, které  byly v té do-

bě odevzdány německým úřadům nebo 

ukryty. Po dobu války nebyly kroniky 

vedeny a po jejím skončení byly dopiso-

vány. 

Z hasičské kroniky se dozvídáme, že 

v roce 1940 hasiči uspořádali sběr želez-

ného šrotu a výtěžek odeslali na činnost 

Německého červeného kříže.  V roce 

1941 nařídil Okresní úřad v Č. Budějovi-

cích vstup všech mužů od 20 do 50 let 

do hasičských sborů. Sbor si pak vybral 

ze 45 nově přihlášených členů schopné 

muže, kteří absolvovali požární výcvik a 

ostatní pak nechali v záloze pro různé 

služby.  Dalším nařízením úřadů bylo 

zřízení rozhleden, z nichž bylo možné 

pozorovat celý obvod, aby každý případ-

ný požár lesa nebo úrody byl ihned ohlá-

šen a aby byl možný včasný zásah hasičů. 

Taková rozhledna byla zřízena na kopci 

u Třebiště a hasičský sbor měl v té době 

stálou pohotovost. 

V roce 1942 byla hasičská kronika uza-

vřena a po celou dobu německé okupa-

ce  ukryta. Hasičům také hrozilo rozpuš-

tění tak, jako ostatním českým spolkům. 

Okupanti ale tuto činnost trpěli, jelikož 

zde bylo velké nebezpečí požárů 

z leteckých útoků. Výcvik se přizpůsobo-

val poměrům a prováděl se hlavně 

v rámci protiletecké ochrany.  I přes 

zavedení stanného práva po smrti R. 

Heydricha, provedli v červnu a červenci  

hasiči četná hasičská cvičení. To byla 

také příležitost k setkání členů, kteří si 

vzájemně v této těžké době dodávali 

odvahy, povzbuzení a naděje na ukončení 

války. Tyto roky museli členové sboru 

být k dispozici  německým policejním 

orgánům při povinných hlídkách při le-

teckých útocích, bylo jim stále vyhrožo-

váno tresty pro sabotáže a opomíjení 

hasičských služeb. 

České hasičstvo bylo také zapojeno jako 

celek do ilegální a revoluční činnosti 

v Praze. Na podzim v roce 1944 došlo 

k zatýkání hasičských činovníků a to 

nejdříve v Praze a pak také na venkově. 

Velitel sboru a krajský hasičský velitel a 

také člen zdejšího sboru, Vojtěch Trost, 

byl jako první na okrese Č. Budějovice 

zatčen. To se událo dne 30.listopadu 

1944 na zastávce ve Vrábči. Bylo zatčeno 

dalších 12 představitelů a ti byli všichni 

odvezeni do pevnosti v Terezíně. Týž 

den, jako velitel sboru, byl zároveň za-

tčen kriminální policií pan Václav Hála 

pro hospodářský delikt. Velitel sboru 

Votěch Trost se vrátil z vězení ve zbědo-

vaném stavu až 15.května 1945, pan Vác-

lav Hála koncem dubna 1945. 

15.července se pak hasiči zúčastnili smu-

teční tryzny za umučené bratry hasiče 

z Okresní hasičské jednoty v Č. Budějo-

vicích. V srpnu se novým velitelem míst-

ních hasičů stal pan Josef Vyžrálek. 

Ve školní kronice je poslední zápis ze 

školního roku 1939-1940. Celkem na-

vštěvovalo školu ve Vrábči 144 dětí a byli 

rozděleny do čtyř tříd. V roce 1940 byly 

prodlouženy pololetní prázdniny do 

19.března a pak, pro nedostatek uhlí 

znovu na neurčito, na všech školách pro-

dlouženy. Děti byly 2x do týdne svolány 

do školy pro písemné domácí úkoly. 

V roce 1939 uplynulo funkční období 

místní školní rady a byla zvolena nová 

v tomto obsazení: Václav Kubata 

z Vrábče, Josef Rottner ze Závrat, Jan 

Hynek z Kroclova a Martin Švarc 

z Korosek. Předsedou místní rady byl 

zvolen Václav Kubata. 15.března 1940 si 

učitelský sbor a žactvo povinně připome-

nulo první výročí Protektorátu Čechy a 

Morava. Dětem byla připomenuta a 

podrobně vysvětlena povinná úcta k 

symbolům Německé říše. Na škole byla 

vyvěšena protektorátní a říšská státní 

vlajka. 19.dubna 1940 děti  vyslechly pře-

depsaný projev k 51.narozeninám Adolfa 

Hitlera a další den měly volno. V květnu 

pak proběhala sbírka pro Německý čer-

vený kříž. Členové učitelské sboru věno-

vali na tuto akci 1% ze svého platu – 
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celkem 49 Kč  a žactvo vybralo v obci 

dalších 444,50 Kč. 

Na zdejší škole byla prováděna od listo-

padu do konce května 1940 vyvařovací 

akce. Zdejší učitelky vařily pro všechny 

děti zdejší školy „dobrou sytou“ polévku 

a to pětkrát do týdne. Denně uvařili 60 

litrů polévky, potraviny a tuk dodávala 

Okresní péče o mládež a palivo poskyto-

vala místní školní rada. Akce měla pro 

děti velký význam, neboť velká většina 

byla přespolní a teplá polévka v poledne 

se stala vítaným pokrmem, obzvláště 

v zimě.  

O Vánocích 1939 byla provedena ošaco-

vací akce se státní dotací 400 Kč. Obda-

rováno bylo 12 dětí  z nejchudších po-

měrů a to prádlem, šactvem a obuví. Za 

toto bylo zaplaceno 396 Kč a zbytek 

dotace byl použit na vyvařovací akci.  

Ze záznamů je patrná občanská a lidská 

sounáležitost tehdejší velmi těžké doby.  

Je to i připomenutí pro občany naší ob-

ce, pamětníci bohužel odchází a tak je 

zdroj informací pouze v kronikách.  
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