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Ohlednutí za 
dětským dnem

V sobotu 13. 6. 2015 proběhl na dopravním hřišti a v obecním domě 
ve Vrábči – ves dětský den, přestože bylo velmi horké počasí a 
na hřišti jen minimum stínu, dorazily děti s rodiči i prarodiči, aby si 
zasoutěžily, zaskákaly na skákacích hradech, dozvěděly se něco 
o zásadách bezpečnosti o prázdninách a první pomoci a shlédli 
pohádku o tom, jak šel Trautenberk do hor pro poklad. 

Členové Mateřského a rodinného centra Vrábče touto cestou 
děkují všem, kteří akci podpořili fi nančně i pomocí při její realizaci, 
Obci Vrábče a panu starostovi, členům SDH Vrábče, členům 
divadelního spolku e(ND)e Vrábče, fi rmě Budějovické štěrkopísky s. 
r. o., fi rmě MPRINT s.r.o., manželům Vlkovým (www.partynazahrade.
cz), Veronice Furchové a divadelnímu spolku Bezvadydivadlo 
společnosti Mezi proudy o. p. s. (www.meziproudy.cz). Doufáme, že 
se dětem líbilo a že akci příští rok zopakujeme.

Přečtete si uvnitř 
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Vrábče na bedně!
Vážení spoluobčané,
vážené spolky,
přijměte ode mne velké poděkování 
za Vaší příkladnou spolupráci při 
prezentování naší obce v soutěži 
Vesnice roku 2015 Jihočeského 
kraje, protože naše obec v této 
soutěži obsadila krásné 3. místo a 
právě díky Vám jsme BRONZOVÍ. 

Moc děkuji, Váš starosta
František Ohrazda

Mateřské a rodinné centrum Vrábče
Připomínáme všem maminkám a rodičům na RD, že se scházíme každou středu od 9:00 do 11:30 hodin v 
prostorech obecního domu ve Vrábči – ves (u dopravního hřiště a MŠ) k organizovaným i neorganizovaným 
činnostem s dětmi do 3 let věku (popř. do 6ti let, pokud aktuálně nenavštěvují MŠ a nejsou nemocné).  
Ohledně provozu v letních měsících sledujte prosím naše webové stránky mrc-vrabce.webnode.cz nebo 
facebook. 

Plánujeme pro vás i další akce – těšit se můžete na cestu „zaneřáděným“ lesem s pohádkovými postavami 
(ve spolupráci s divadelním spolkem e(ND)e), Drakiádu nebo Mikuláše. Aktuální informace naleznete na 
našich webových stránkách nebo facebooku.

Pro naše centrum hledáme akutně účetní 
( jako dobrovolníka nebo na DPP s drobnou odměnou podle 

dohody). Zkušenosti s vedením účetnictví v neziskové 
organizaci vítány. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte – Mgr. Petra 
Podzimková, 739 272 749, mrc.vrabce@seznam.cz.
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Společenská
rubrika 

Dohnalová Renáta
Cába Miroslav
Ohrazda Jaroslav
Jaroš Ivo
Vejskrab Václav
Klimeš Jaroslav
Ardolf Karel
Stropek Václav
Chromý František
Rosecká Růžena

50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
65 let
81 let
82 let
88 let
91 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci červenci a srpnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

POZOR
Informace ohledně 
napojení na ČOV

Vážení spoluobčané místní části Vrábče-zastávka. 

Dne 9.9.2015 od 18.00 hodin proběhne v Obecním domě ve 
Vrábči informační schůzka týkající se připojení odpadních přípojek 

z RD v lokalitě Vrábče-zastávka na kanalizační sběrač, který 
bude ukončen ČOV. Na schůzce budou přítomni odborníci ze 
společnosti ČEVAK a.s., kteří budou novou ČOV provozovat. 

Smyslem této informační schůzky bude vysvětlit občanům jakým 
způsobem připojení z domácností provést, do jakého termínu  
a vyvarovat se tak zbytečných problémů a potažmo sankcí.  

Doporučuji Vám ve vlastním zájmu, aby se této schůzky zúčastnit 
jeden člen domácnosti.

Memoriál Jana Litvana
TJ Vrábče pořádá dne 18. 7. 2015 8. ročník Memoriálu 

- fotbalový turnaj za účasti:

I. vyřazovací zápas

II. vyřazovací zápas

Zápas o 3. místo

Finále

13:00 - 14:10

14:20 - 15:30

16:00 - 17:10

17:20 - 18:30

Občerstvení na hřišti zajišťuje “Hospoda Na Zastávce”.
Při turnaji i po turnaji v pivním stanu zajištěno posezení při hudbě.

Vylosování turnaje proběhne ve 12:30 na hřišti TJ Vrábče

Sokol Lipí
Sokol Křemže

FC Nová Ves
TJ Vrábče

Rybářské závody

30. května 2015 proběhly tradiční 
rybářské závody pořádané 

Mysliveckým sdružením Vrábče. 
Zúčastnilo se 66 závodníků. Na 
prvních třech místech se umístili 

tito závodníci:

Podzimní rybářské závody 
se uskuteční dne 12.9.2015 - 

nezapomeňte.

1. Schenk
2. Bem
3. Borovka

58 kusů ryb
55 kusů ryb
44 kusů ryb

Největší rybu ulovila slečna 
Kubešová - kapr 57 cm

Všichni závodníci ulovili 
celkově 914 kusů ryb

Den otevřených dveří ČOV
Obecní úřad Vrábče pořádá v sobotu 

dne 5.9.2015 od 15.00 hodin Den 
otevřených dveří ČOV Vrábče-zastávka. 

Všichni, kdo máte zájem prohlédnout 
si stavbu a především technologii nové 

ČOV jste srdečně zváni. 

Posezení pod lípami na návsi ve Slavči 
Vážení spoluobčané dovolte , abych Vás pozval jménem OÚ 
Vrábče v sobotu dne 8.8.2015 od 15.00 hodin na náves do 

Slavče, k sousedskému  posezení na návsi s dechovou hudbou.  
Zajištěno bude též občerstvení pivo, limo atd. Přijďte si popovídat 
se sousedy a známými na náves, jak za starých časů. Všichni jste 
srdečně zváni a na Vaši účast se těší  Váš starosta a celé obecní 

zastupitelstvo.

Rozloučení s prázdninami
Vážení spoluobčané, Obecní úřad Vrábče ve spolupráci s SDH 

Vrábče, MS Vrábče a ochotnickým souborem eNDe Vrábče 
pořádá pro děti v sobotu dne 29.8.2015 od 15.00 hodin u 

rybníka zvaný Nový – Vrábče-ves rozloučení s prázdninami. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Plody podzimu na výstavě ve škole na 
Rudolfovské 92 v Českých Budějovicích

Každým rokem v říjnu (letos 9. 10. – 13. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a 
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální 
výstava ovoce. Tato výstava má  svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem šestnáctým. Každým 
rokem mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také 
zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také 
hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, 
hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé 
ovoce a podzimní plodová zelenina.

Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, 
první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu, medoviny a víčkovice. Vystavují se 
také perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice 
je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.

Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, 
kde se výstava uskuteční, poté  tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova 
výstavu zahájí. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je  zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci 
mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a 
služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko 

Výstava ovoce v ČB

praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit 
agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět 
studenty školy při různých činnostech a aktivitách. 
Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se 
účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet 
jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a 
kombajnem, projet se na koních, ochutnat med.

Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v 
klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí 
podzimní výstavy.

Mgr. Olga Cahová
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Obecní úřad Vrábče

ZA ROK 2014 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 317,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
15,48 MWh

Úspory vody *
67,98 m3

Úspory ropy **
659,11 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 12,93 t

Úsporu primárních
surovin
0,63 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 3,57 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
913 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
9 693 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Loni občané odevzdali k recyklaci 

51 televizí, 0 monitorů a 297,00 kg 

drobného elektra

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a 
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifi kát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 51 televizí, 0 
monitorů a 297,00 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 15,48 MWh elektřiny, 659,11 
litrů ropy, 67,98 m3 vody a 0,63 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 3,57 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 12,93 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku fi nální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


