
 

V měsíci květnu a červnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

 

      Chaloupka Jan  50 let 

      Kadlecová Markéta  50 let 

      Rotschedl František  55 let 

      Köpl Zdeňka   60 let 

      Anderle František  60 let 

      Grujbár Oldřich  60 let 

      Novotná Ludmila  65 let 

      Judová Ludmila  70 let 

      Valentová Květoslava  70 let 

      Vepřeková Libuše  75 let 

      Cábová Růžena  75 let 

      Švarcová Zdeňka  75 let 

      Koubová Blažena  80 let 

      Korábová Anna  80 let 

      Majerová Ludmila  80 let 

      Šturmová Marie  81 let 

      Vejskrabová Anna  85 let 

      Konopová Marie  87 let 

N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 84, ročník X., květen—červen 2013, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

Vážení spoluobčané, 

 

vzhledem k tomu, že začíná jaro a k jaru patří i takový větší 

generální úklid, zdvořile se na Vás obracím s prosbou, jak 

v loňském roce, tak i letos,  zda byste dle svých možností pro-

vedli během měsíce května očistu ozeleněných nebo zpevně-

ných ploch před svými domy (vlastních i obecních) a to nejen 

z tohoto důvodu, ale i proto, že Zastupitelstvo obce schválilo 

podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013. V měsíci 

červnu navštíví naší celou obec včetně místních částí komise, 

která bude hodnotit život v obci, ale i vzhled obce. Jelikož 

jsme v loňském roce obsadili krásné druhé místo a to přede-

vším díky Vám, kteří jste přiložili svou ruku k dílu, věřím, že i 

letos bude naše snaha útočit na přední místa. Ať v této soutě-

ži dopadne naše obec jakkoliv věřím, že se k tomuto počinu 

postavíte jako správní Vrábečáci.  

Děkuji Vám za Vaší dosavadní práci a za Vaši vstřícnost a po-

chopení. 

S úctou Váš starosta   

 TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na 

hřiště Vrábče-zastávka  

 

Vrábče : Chrášťany   S 4.5 17.00 

Vrábče : Žabovřesky S 8.5. 17.00   

Vrábče : Koloděje     S 18.5. 17.00   

Vrábče : Vltava ČB    S 1.6. 17.00 

Vrábče : Úsilné        S 15.6. 17.00   

MALÁ VRÁBECKÁ SLAVNOST 

 

Tentokrát se bude konat v neděli, a to 30. června, tedy na 

samém začátku prázdnin. Místo konání je zahrada Hospody 

Na Zastávce - a na co se můžete těšit? Samozřejmě to bude 

Cesta pohádkovým lesem pro děti, stánky s dobrotami pro 

oči i pro krásu, obsluha na zahradě, sele na rožni, zkrátka vše, 

co patří k pravé vesnické slavnosti. Příznivci humoru Zdeňka 

Izera si přijdou na své, protože tento známý komik spolu se 

Šárkou Vaňkovou představí svůj nový program plný převleků 

a scének.... a potom už bude podium patřit tanci, ke kterému 

bude vyhrávat Pepa Litvan. Těšíme se na Vaši návštěvu a dou-

fáme, že i počasí bude krásné.  

Alena Neubauerová 
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Schvaluje: 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2013. (8 hlasů  pro)  

2)  Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do 

konce volebního období 2010-2014. (8 hlasů  pro) 

3)  Cenovou nabídku od firmy TETRAGON spol. s r.o. na 

dodávku oken a dveří do budovy Obecního domu. (8 hlasů  

pro) 

4)  Cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. 

na zhotovení pojízdného chodníku k budově MŠ Vrábče.  

(8 hlasů  pro) 

5)  Cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. 

na rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu. (8 hlasů  pro) 

6)  Stavební práce na budově Obecního domu. (8 hlasů  pro) 

7)  Cenovou nabídku od firmy MPTECH CB na dodávku gará-

žových vrat do budovy Obecního domu. (8 hlasů  pro) 

8)  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi 

obcí Vrábče a statutárním městem České Budějovice od 

1.9.2013. Školský obvod -   Základní škola a Mateřská škola 

J.Š.Baara, Jírovcova 9, České Budějovice. ( 7 hlasů pro, 1 hlas 

se zdržel.) 

9)  Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Vrábče a firmou EKO-KOM, 

a.s. (8 hlasů  pro) 

10)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro 

rok 2013 v rámci programu „Podpora venkovského 

škoství“ (8 hlasů  pro) 

11)  Mandátní smlouvu ohledně zpracování a vyúčtování  

žádosti v GP JK Podpora venkovského školství od firmy GA-

RANTA  CZ. (8 hlasů  pro) 

12)  Cenovou nabídku na zhotovení nábytku pro vybavení MŠ 

Vrábče od firmy JK Interier.CZ s.r.o. (8 hlasů  pro) 

 

 Neschvaluje 

1)  Prodej akcií České spořitelny. (8 hlasů  pro) 

 

Bere na vědomí 
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Schvaluje: 

1)  Účetní uzávěrku za rok 2012. (9 hlasů pro)  

2)  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  

2012 a závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.  

(9 hlasů pro) 

3) Přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 

2013. (9 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

na stavbu „Vrábče par 115/115 kabel NN“. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumenta-

ce na zhotovení dětského dopravního hřiště. (9 hlasů pro) 

6)  Žádostí o dotaci do Grantového programu Nadace ČEZ   

„Oranžové hřiště pro rok 2013“ (9 hlasů pro) 

7)  Cenovou nabídku na provedení opravy účelové komunika-

ce v lokalitě Vrábče-zastávka - podél lesa za Knytlů.              

(9 hlasů pro) 

8) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi 

obcí Vrábče a městysem Křemže a obcí Vrábče a obcí Boršov 

nad Vltavou od 1.9.2013. ( 9 hlasů pro) 

9)  Den otevřených dveří v MŠ Vrábče dne  27. 7. 2013          

(9 hlasů pro) 

  

Bere na vědomí 

1)  Různé 

Upozornění 

Vážení majitelé psů, zdvořile Vás žádám, abyste se ve svém 

zájmu seznámili s obecní vyhláškou č.1/2006, ve které je 

stanoveno, kde je povinnost  mít psa  na vodítku – (mimo jiné 

ve všech zastavěných částech obce) a to z toho důvodu, aby-

ste předešli zbytečným problémům po stránce  úřední – 

porušení obecní vyhlášky – nahlášení na Policii ČR – předání 

přestupkové komisi  na Magistrát města České Budějovice – 

udělení pokuty . 

Vysloužilé spotřebiče  

V rámci dotačního projektu od firmy ELEKTROWIN naše 

obec díky tomu, že odevzdala větší množství vysloužilých 

elektrospotřebičů, obdržela finanční příspěvek na postavení 

skladu vysloužilých spotřebičů, který činil 50.000,--Kč. Sklad 

se nachází u objektu bývalých dílen ZD, dnes v blízkosti ob-

jektu MŠ. Vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdávat 

průběžně, ale vždy po dohodě s OÚ na č. tel. 

602175701. 

Oznámení 

V současné době probíhá projednávání Návrhu ÚP obce 

Vrábče. Vy, kteří jste dali své požadavky , aby byly zapracová-

ny do ÚP, nebo Vy, kteří máte k návrhu nějaké připomínky, je 

nutné se v tomto případě obracet na pořizovatele ÚP Magis-

trát města České Budějovice, odbor územního plánování Ing. 

Dobnerovou. 
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Budějovické želvování  

 

Sestavte tým a přijďte si užít den plný  

zábavy, atraktivních úkolů a luštění  

neobvyklých hádanek.  

Přihlašování a více informací na 

http://sifrovackacb.wz.cz.  

  

"Projekt je podpořen z programu Think Big"  

JAPONSKÝ TOPOL 

 

řízky, sazenice 

Pavel Pokorný 

tel.: 602 602 622 

Vrábče, -Ves  

Kroclovská 173  

http://sifrovackacb.wz.cz/
tel:602%20602%20622


 
Strana lV. 

84. vydání připravili: František Ohrazda, Ludmila Hálová a Viktor Mára. Grafická úprava Viktor Mára (mara.viktor@gmail.com), vydal Obecní úřad Vrábče dne 1. května 2013.  ZDARMA. IČ: 00581941, MKČRE 

14901. Vytiskla tiskárna INPRESS. České Budějovice. Názory, dotazy a připomínky zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na 387 250 512, faxujte na 387 251 180, pište na email na novinky@vrabce.cz 

© 2013 OÚ Vrábče a Viktor Mára 

Dnes vás seznámím s děním ve vesnici 

před 30 lety, tedy v roce 1983 tak, jak 

to zapsal tehdejší kronikář pan František 

Ševčík.  V tomto roce byla popsána 

„Pamětní kniha první“, která byla založe-

ná 28. října 1918 a skončila zápisem 

roku 1982 a právě první zápis v druhé 

knize kroniky je rok 1983. 

Do obce stále spadají osady Vrábče za-

stávka, Slavče, Kroclov, Jamné, Záhorči-

ce a Koroseky. Rada MNV se scházela 

pravidelně po 14 dnech.  Rozpočet obce 

byl 169000 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Obec měla 580 obyvatel, v tomto roce 

se narodilo 10 dětí – 8 děvčat a 2 chlap-

ci.  Zemřelo 9 občanů – 5 žen a 4 muži. 

Rada MNV tenkrát dávala i souhlas 

k převodu nemovitostí a to na základě 

zápisu Státního notářství. Do jejich kom-

petence spadal i souhlas s přidělením 

parcel k výstavbě rodinných domků. 

V roce 1983 byly uděleny tři souhlasná 

stanoviska k převodu nemovitost mezi 

rodiči a dětmi a dvě pro přidělení par-

cel. Pro obyvatele, kteří vařili na propan-

butanu, MNV zajišťoval pravidelný roz-

voz lahví, tak, aby nemuseli jezdit do 

Budějovic.  Vyčleněny byly peněžní pro-

středky pro obyvatele s nízkými důcho-

dy na jednorázové výpomoci. Při vý-

znamných životních jubileích se poskyto-

vali nejstarším občanům dárky. Sbor pro 

občanské záležitosti pravidelně zasílal 

blahopřání k životním jubileím občanům 

starším 70-ti let, osmdesátiletí a víceletí 

dostávali osobní dárky. Byly vítáni nově 

narozené děti.  

Na začátku roku se střídaly teplé dny se 

studenými. 27. ledna bylo 12⁰C, což byla 

nejvyšší naměřená teplota za 200 let, 

pak přišla sněhová bouře a v únoru na-

padlo asi 30 cm sněhu a přišly velké 

mrazy. Léto bylo po dlouhé době horké, 

málo pršelo a teplé počasí vydrželo do 

poloviny října. Pak se rychle ochladilo, 

bylo proměnlivo a mrazivo. O Vánocích 

teplota vystoupala až na 15⁰C, což bylo 

nejvíc od roku 1975. Celkově byl rok 

suchý a to se projevilo i na nedostatku 

pitné vody ve Slavči a Korosekách.  

Osvětová beseda promítala od května 

do srpna celovečerní filmy, které shlédlo 

490 diváků. Návštěvnost oproti minulým 

rokům poklesla z důvodu zastaralých a 

opotřebených promítacích přístrojů. 

Knihovnu navštěvovalo v průměru 80 

čtenářů, kteří si vypůjčili 900 knih a ča-

sopisů, které jsou předplaceny. Byly to 

Dorka, Móda, Žena a móda, Zahrádkář, 

Zdraví, Sputnik, Čtení, Čtenář, Kino, 

Mladý svět, ABC, Sedmička pionýrů, Me-

lodie a Tvorba. Během roku bylo nakou-

peno 58 nových knih. 

Do mateřské školky ve Slavči chodilo 28 

dětí, do vrábečské školky 19 dětí. Na 

školní zahradě ve Vrábči byly nainstalo-

vány dětské prolézačky, houpačky kolo-

toč, skluzavka a zahradní domek.  

Dohlížecí výbor při družstvu Jednota měl 

103 členů. Při kontrolách bylo 

v prodejnách Jednoty sledováno správné 

dodržování váženého zboží, účtování a 

čistota při prodeji.  V knize přání a stíž-

ností nebyly žádné připomínky, jen ve-

doucí prodejny ve Vrábči si stěžovala na 

krácené dodávky šrotů. Mlékárny a pe-

kárny dovážely zboží nepravidelně, na 

konci roku se situace zlepšila.  

Fotbalové družstvo TJ oslavilo 25. výročí 

založení a v tomto roce skončilo na pá-

tém místě. Ve třech soutěžích obsadili 2. 

místo.  

Myslivecké sdružení Lověna nenapláno-

vali ani jeden společný hon na drobnou 

zvěř a to z důvodu nízkého stavu bažan-

tů a zajíců. Také stavy spárkaté zvěře-

srnčí-byly nižší a tak oproti 50 ks odstře-

lené zvěře v minulosti se v tomto roce 

odstřelilo pouze 28 ks. Bylo uloveno 11 

lišek, 6 divočáků, 3 kuny, 15 holubů a 24 

kachny. Před poslední lečí byl organizo-

ván lov na škodnou. Členové vysadili 22 

stromků a v úseku Závraty 1000 ks 

stromků. Z důvodu výskytu nemocí v 

lokalitě Záhorčice, již členové 

s odchovem bažantů nepokračovali.  

Jako v každém roce, začala plesová sezó-

na mysliveckým plesem, následoval spor-

tovní a koncem ledna pak svaz žen uspo-

řádal oblíbený maškarní bál, v únoru se 

lidé pobavili na požárnickém bále.  Pro 

děti pak ženy uspořádali maškarní karne-

val. V červnu byla taneční zábava pořáda-

ná „svazáky“, v červenci taneční zábava 

sportovců a v září pak pouťová zábava. 

Děti z mateřských školek jezdily na po-

hádky do Malého divadla v Č. Budějovi-

cích. Do divadla si zajely i členky svazu 

žen a 10. března uspořádali děti besídku 

k MDŽ.  

V kronice je zaznamenáno i jedno ne-

štěstí. 15. ledna byla při hledání vltavínů 

zasypána pískem žena z Č. Budějovic 

v pískovně ve Vrábči. Bohužel, tento 

úraz byl smrtelný.  

A nakonec několik významných dnů na 

měsíc květen a červen: 

1. května 1953 – Při příležitosti osla-

vy svátku práce bylo spuště-

no vysílání Československé televize. 

Z   H I S T O R I E…před 30 lety 

6. května 1889 – V Paříži byla během 

Světové výstavy otevřena Eiffelova věž. 

9. květen 1974 – V Praze byl zahájen 

provoz metra. 

11. květen 1949 – Emil Záto-

pek překonal rekord v běhu na 10 km. 

12. května 1743 – Císařovna Marie Tere-

zie  byla korunována českou královnou  

18. května 1923 – Bylo zaháje-

no pravidelné vysílání Československého 

rozhlasu 

26. května 1986 – Evropské společen-

ství přijalo evropskou vlajku (na obráz-

ku). 

30. května 1866 – V Královském českém 

divadle v Praze měla premiéru ope-

ra Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 

8. června 1600 – V Praze se konala první 

veřejná pitva lidského těla. Provedl ji Ján 

Jesenský  

10. června 1942 – Druhá světová vál-

ka: nacisté vypálili českou vesni-

ci Lidice a popravili veškeré dospělé oby-

vatelstvo této obce jako akt msty 

za atentát na Reinharda Heydricha. 

11. června 1881 – Poprvé otevře-

no Národní diva-

dlo premiérou Smetanovy Libuše 

15. června 1954 – Byla utvoře-

na fotbalová organizace UEFA (Union of 

European Football Associations). 

19. června 1910 – Jan Kašpar absolvoval 

v Pardubicích první veřejný let v letadle 

vlastní konstrukce  

19. června 1967 – Divadlo Járy Cimrma-

na poprvé uvedlo hru Akt 

 

Ludmila Hálová 
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