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Advent ve Vrábči
29. listopadu

Poděkování
Vážení spoluobčané  

jménem všech zastupitelů obce 
Vrábče děkuji Vám všem, kteří jste 
přišli do volební místnosti a vhodili 
volební lístek do urny.

Dále se obracím na Vás, kteří 
jste zde v obci hlášeni k trvalému 
pobytu s prosbou, zda by jste 
dle svého uvážení mohli sdělit na 
Obecní úřad informaci ohledně 
toho, zda se ve Vaší rodině někdo 
narodil nebo zemřel a předevší 
zda se někdo neodstěhoval. 
Tyto informace OÚ získával dříve 
prostřednictví Magistrátu města 
České Budějovice, ale bohužel nyní 
je lze získat pouze z centrálních 
registrů a ty s politováním nefungují 
ke spokojenosti. 
Děkuji. 

František Ohrazda, starosta obce

První adventní neděle letos připadá na 30. listopad, takže si 
dovolujeme pozvat každého, kdo se chce zahřát punčem, 
svařákem, nebo čajem a popovídat si se sousedy, na sobotu 
29. listopadu u příležitosti slavnostního rozsvícení Vánočního 
stromu u obecního úřadu. Program bude následující:

17:00   Vystoupení dětské kapely Baboučci
17:30   Rozsvícení Vánočního stromu a krátký projev  
   pana starosty k občanům
17:35   Příběh zrození - v podání herců vrábečského  
   divadelního spolku eNDe
18:15   Rozdávání balíčků dětem

Při této příležitosti opět poprosím maminky, aby přihlásily své děti, 
možno i esemeskou, na čísle: 776 550 681, Neubauerová

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Přečtete si uvnitř 

Informace jako každý rok
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Výročí první světové války - pokračování

str.2
str.3
str.3

Vítání občánků
V letošním roce  se uskutečnilo vítání nově narozených občánků 
v naší obci. Dne 14.6.2014 a 25.10.2014 bylo v zasedací místnosti 
Kulturího centra ve Slavči přivítáno do života obce 7 dětí – 
Štěpánka Podzimková, Natálie Mazelová, Kamila Vlasatá, Zuzana 
Vejskrabová, Elione Kocánová, Anna Baštýřová a Valentýna 
Knytlová .  

Gratulujeme panu Fesslovi z Vrábče za 
vítězství v 8. kole tipovací soutěže E.ON 
Tip Liga. Vítězem se stal s 11 body a 
nejlepším tipem na góly (43).

Vítězný kupon dorazil z Vrábče
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Společenská
rubrika 

Jankovská Věra
Rotschedl Jaroslav
Marek Ladislav
Bartyzal Julek 
Machutka František
Stropková Růžena
Plánská Eva
Trsová Marie
Hálová Marie

50 let
55 let
55 let
70 let
70 let
75 let
75 let
84 let
86 let

Jubilantům gratulujeme!

Informace jako každý rok
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.

Do nádob na tříděný odpad prosím odkládejte pouze co tam patří. 
Zároveň Vás zdvořile žádám, aby jste PET lahve ukládali doma do 
pytlů, které jste obdrželi při placení poplatků a tím nepřeplňovali 
nádoby na drobné plasty.

Taktéž se na Vás obracím s prosbou o údržbu chodníků v zimním 
období. 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.

Jako každý rok žádám vlastníky automobilů, kteří mají své 
nemovitosti v blízkosti komunikací, aby svá vozidla parkovala 
na vlastních pozemcích a nebo po dohodě se sousedy na jedné 
straně ulice, aby tak nedocházelo k omezování průjezdnosti 
dalších vozidel a především v zimních měsících při prohrnování 
sněhu.   Jedná se především o ulici Zastávka-Pod Tratí , Ves-Na 
Dolánka a Ves-Ke Školce.

Vážení spoluobčané 
senioři, dovolte mi, 
abych Vás pozval 
na tradiční společné  
“Posezení seniorů”, 
které se uskuteční 
dne 13. prosince 2014 
v nových prostorách 
Obecního domu 
ve Vrábči od 15.00 
hodin.

NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE PRO 
MALÁ ZVÍŘATA VE SLAVČI Č. P. 90

Základní klinické vyšetření, ošetření ran, očkování, 
odčervení, čipování, vystavení pasu, čištění análních 

žlázek, úprava drápků a jiné běžné úkony na 
počkání.

Složitější zákroky s anestezií provádím 
po telefonické dohodě.

Těším se na vaši návštěvu
Otevřeno Po - Pá 17:30 – 19:00 hodin

V měsíci listopadu a 
prosinci své životní 
jubileum oslavují:

Více na www.bedlivet.cz Tel.: 776 766 093

Slavče - náves
Vrábče - zastávka před hospodou
Korosek - náves
Záhorčice náves
Jamné - náves
Kroclov - náves

14:00
14:05
14:20
14:25
14:30
14:35

Vážení senioři, všichni jste co 
nejsrdečněji zváni, a to i přesto, že 
případně neobdržíte osobní pozvánku. 
V současné době totiž bohužel nejsou 
k dispozici 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

Čeká Vás příjemný kulturní program 
a k dobré náladě Vám bude vyhrávat  
dechová hudba z Marzu
Doprava bude jako vždy zajištěna 
autobusem.

Trasa autobusu

Posezení seniorů
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HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 27.
Taneční zábava pro všechny generace

Poslední myslivecká leč

Myslivecké sdružení Vrábče 
vás srdečně zve na “Poslední 
mysliveckou leč”, která se koná 

v sobotu dne 22. 11. 2014 od 19.00 
hodin v pohostinství Na Rynku  
Vrábče–ves. 

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

pátek 14. listopadu 2014 v čase 19:00 - 2:00 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

Co Vás čeká:
■  hudbu šedesátých - současný let zahraje oblíbená
     kapela MAXA-BAND
■  zajímavý doprovodný program, taneční show, soutěž
     o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125 Kč
V předprodeji od 21. října denně na telefonu 606 273 121 
nebo na e-mailu horecka.vcelna@seznam.cz
Vstupenky lze vyzvednout po dohodě v kanceláři České 
pojišťovny, Č. Budějovice – Rožnov, Lidická tř., 30 m vedle 
pumpy Benzina. (Vstupenky je lépe zakoupit předem, 
případně i v den konání na místě.)
Již 15 let s Vámi a pro Vás! 
Info na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Vrábče oznamuje všem 

občanům,
že se dne

7. listopadu 2014 v 18.00 hodin
v Obecním domě ve Vrábče-ves koná

Ustavující zasedání zastupitelstva 
obce Vrábče

Program
1.  Zahájení
2. Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb
3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce
4. Volba volební a návrhové komise pro přípravu 
 návrhu na usnesení  
5. Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí
6. Záležitosti organizační povahy, diskuse
7. Zpráva návrhové komise – 
 přednesení návrhu na usnesení
8. Závěr

Ve Vrábči dne 27. října 2014 František Ohrazda, starosta obce

100 let od vzniku 
první světové války

Jako konec světové války je udáván a 
ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy 
od 11 hodin zavládlo na všech frontách 
příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané 
téhož dne v 5.05 hodin ráno německou 
generalitou ve štábním vagóně vrchního 
velitele dohodových vojsk francouzského 
maršála Foche v Compiègne. Formálním 
zakončením války byly Pařížské 
předměstské smlouvy v roce 1919.

Války se zúčastnilo  32 zemí s l,5 miliardy 
lidí – 75% lidstva. Na ploše 4 milionů km2 
bojovalo 74 milionů vojáků. Obohacení 
bojových prostředků o letadla, ponorky, 
tanky a plyn se projevilo v bilanci – 8,5 
milionu mrtvých, 21 milionů raněných, 7,7 
milionu zajatých a nezvěstných. Celkové 
ztráty byly 37,5 milionů muž a to je 40%.

Tato válka se dotkla i obyvatel naší 
vesnice. V kronice při škole ve Vrábči je 
toto období zmiňováno každým rokem. 
Kronika obce je však vedena až od roku 
1918, takže můžu čerpat pouze z kroniky 
školní. 

Pokračování z minulého čísla

Pokračování na straně 4

Autor: Ludmila Hálová
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Po vypovězení války Srbsku byly svolány některé 
vojenské sbory, ale po vstupu Ruska do války byla 
nutnost zajistit další vojsko a byla ustanovena 
všeobecná mobilizace. Byly zorganizovány vojenské 
prohlídky a 1. října l914 přicházeli k prohlídkám ročníky 
1893, 1893 a 1894 a pak další prohlídka ročníků 1898 – 
1890 se konala  16. listopadu 1914. Z domobraců, kteří 
byli uznáni schopnými k vojenské službě, jako první 
nastupovali v období od listopadu 1914 do 15. února 
1915. Dále následovali další prohlídky domobranců, 
narozených v roce 1891, 1895, 1896 a 1897. V roce 1917 
to byli např. ročníky 1867 – 71. 

Školní děti sbíraly ostružinové listí proti úplavici, dělaly 
„cupaninu“ na rány vojáků a sbíraly válečné kovy – 
staré svícny, mosazné kliky, hmoždíře, konvice, lžíce, 
sběračky, pomáhaly organizovat fi nanční sbírky pro 
válečné sirotky a na Červený kříž. Na podzim 1915 děti v 
celém Rakousku sbíraly odpady z vlny, klůcku, plátna a 
bavlny, dále se sbírali obnošené šaty, punčochy, spodní 
prádlo, ručníky, ubrusy, košile, kalhoty atd. pro vojenské 
potřeby. Žáci sebrali 69 kg těchto předmětů a toto bylo 
odesláno vlakem úřadu pro válečnou péči ve Vídni.

Již na jaře a na podzim 1915 byly prováděny ve všech 
obcích soupisy zásob obilí, mouky, krupice a krup. 
Soupis se nevztahoval na všechny domácnosti, ale jen 
na zemědělské podniky, živnostníky a obchodníky a 
všechny obce a veřejné korporace. Následkem nové 
spotřební organizace se  mělo zjistit, jaké jsou na skladě 
zásoby obilí, mlýnských výrobků nebo luštěnin.

Byla zorganizovány  válečné půjčy a místní učitelé  
vysvětlovali jednotlivcům výhodné uložení kapitálu 
a osobní a vlastenecký prospěch účasti v této akci. 
Například v roce 1915 bylo sebráno a upsáno 13670 
Kč.  Další fi nanční pomoc obstarávali vybraní žáci po 
vesnicích na pomoc válečným sirotkům. Ve Vrábči bylo 
vybráno 5K 24h, v Jamném 8K 10h, v Korosekách 2, v 
Kroclově 4 K 30h, Záhorčicích 3K 45h, v Hradcích 1K. 
Mezi sebou žáci vybrali  9K 82h, celkem 33K 91h. Z toho 
bylo odvedeno 16K 95h okresní komisi pro ochranu 
dětí v Č. Budějovicích a 16K 96h České zemské komisi 
pro ochranu dítek a péči o mládež v království Českém 
v Praze. V každém válečném roce pak byly pořádány 
různé sbírky jak fi nanční, tak materiálové a zasílané na 
určená místa. 

Z důvodu špatného zásobování potravinami, bylo 
vydáno i takovéto  Nařízení : „Varujte se neúměrně jísti 
a píti, oželte hodů a pitek při slavnostních příležitostech, 
každý přizpůsob se v životě svém požadavkům blaha 
obecného. Z obavy nikdo nekupuj sobě zbytečných 
zásob, neboť by se tím hnaly ceny všeobecně do výše 

93. vydání připravili:  František Ohrazda a CHCIWWWSTRANKY.CZ. Grafi cká úprava: 
CHCIWWWSTRANKY. CZ Vydal obecní úřad Vrábče dne 1. listopadu 2014. ZDARMA. IČ: 00581941, 
MKČRE 14901. Vytiskla tiskárna INPRESS, České Budějovice. Podněty, dotazy, připomínky a 
příspěvky pište na e-mail novinky@vrabce.cz nebo zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na 
387 250 512, faxujte na 387 251 180. © OÚ Vrábče a CHCIWWWSTRANKY.CZ

– pak se tím – jmenovitě mouka – kazí.“ V kronice je 
pak několikrát zmínka o vysokých cenách základních 
potravin, které byly pro mnohé obyvatele nepřiměřené 
a ani tehdejší střední vrstva obyvatel si např. maso 
nemohla dovolit.

Jen pro připomenutí, v roce 1917 byly vysazovány 
pamětní stromy, jako upomínka nástupu na trůn císaře 
a krále Karla I. Bylo vzpomenuto na zdejší rodáky, kteří 
v této světové válce za vlast a trůn obětovali svůj život. 
Toto nové stromořadí bylo tedy nazváno „Válečné 
stromy pamětní“    

A konečně je tu rok 1918, konec války a 28. října 1918 
vznik nového státu – Československa. 

Na závěr je  potřeba zmínit padlé vojáky z naší vesnice 
a okolí, kterým byl postaven u kostela ve Vrábči 
pomníček. Připomenout si jejich strádání a hrdinství v 
této strašné válce. 

Štěpán Lávička z Vrábče č. 6, 
21let, zastřelen v Haliči

Václav Maťcha z Vrábče č. 32, 
23 let, zastřelen v Srbsku,

Josef Holub, bývalý zdejší učitel, 
28 let, zemřel na tyfus v srbském zajetí,
Šimon Šimeček ze Závrat (u Veverků), 

zastřelen v Rusku,
František Velfl  ze Závrat, 

32 let, zastřelen v Itálii,
Jan Duda z Jamného, 

zastřelen v Rusku,
Jakub Dobeš ze Záhorčic, 

zastřelen v Rusku,
Josef Lavička z Vrábče, 

zastřelen v Karpatech
Václav Lavička z Vrábče, 

zastřelen v Rusku,
František Struháček ze Závrat, 

zastřelen v Itálii,
Vojtěch Vyžrálek z Vrábče, 19 let, 

zastřelen v Itálii,
Tomáš Rusfel z Kroclova, 

zastřelen v Itálii,
Matouš Duda z Jamného, 
zemřel na nemoc v Polsku,
Vojtěch Pavlík z Vrábče, 

zemřel na nemoc v Rusku,
Jan Trapl z Vrábče, 

zemřel na nemoc v poli získané 

Čest jejich památce


