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Krumlovské kláštery

Je potřeba si znovu připomenout konec 2. světové války, letos 
to bude už 71 let a přímých pamětníků pomalu ubývá. Takže nyní 
trochu historie a začnu událostmi, které si budeme v květnu a 
červnu připomínat.

Když 28. září  1941 Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo, 
rozpoutal tím vlnu represí a o rok později, 27. května 1942, Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš provedli v Praze – Libni atentát na tohoto 
říšského protektora.  To mělo drastické následky v podobě vyhlazení 
Lidic a Ležáků. Mezi tyto kruté zásahy patřila i obec Český Malín ve 
Volyňsku. Je to česká obec na Ukrajině, kterou nacisté vypálili 13. 
června 1943. O této události se téměř nikdo nezmiňuje.

Blížící se konec války v roce 1945 a jasná prohra Německa, vedla 
30. dubna 1945 k sebevraždě Adolfa Hitlera. Ustupující německá 
armáda po přestřelce s partyzány vypálila dne 3. května obec 
Leskovice na Pelhřimovsku a 25 obyvatel postříleli,  také ještě 
5. května vyhladili obec Javoříčko. A právě 5. května vypuklo 
Pražské povstání, kdy Česká národní rada vydala prohlášení o 
konci Protektorátu. Nejdříve probíhaly demonstrace, které přešly 
do otevřeného odporu. A už 6. května jednotky americké armády 
osvobodily Plzeň a 8. květen je považován za konec druhé světové 
války v Evropě. Rudá armáda pak 9. května 1945 pronikla do Prahy.

I když toto výročí a zároveň státní svátek připadá letos na neděli, 
můžeme si naplánovat příjemný výlet. Třeba do Českého Krumlova, 
kde zpřístupnili opravený komplex klášterů minoritů a svaté Kláry 
z poloviny 14. století. Po krumlovském zámku je to druhý největší 
památkový objekt ve městě. Areály klášterů najdeme na ploše 
severního meandru Vltavy a tvoří asi pětinu historického jádra 
města.

V roce 1950 byl klášter zrušen a byly zde zřízeny byty, kanceláře 
a skladovací prostory. Minoritský řád opět převzal budovy v roce 
1990 a od roku 1998 je majitelem klášterního areálu řád Křížovníků 
s červenou hvězdou. 

Přečtete si uvnitř 

Ceny svozu odpadů
Novinky z Vrabčáčka
Oblast PodKletí

str.2
str.3
str.4

Vážení spoluobčané  

jistě všichni víte co je to Boršovské 
kochání. Pro Ty co neví připomenu, že 
je to sraz historických vozidel všeho 
druhu a spanilá jízda těchto vozidel 
z Boršova přes Záhorčice, Jamné, 
Vrábče zpět do Boršova. Tato akce se 
vždy koná 1. května. V minulých letech 
zajížděla tato kolona vozidel do osady 
Koroseky, kde občané této vesničky 
pro všechny návštěvníky připravili 
vždy „luxusní“ kulturní program a 
všichni návštěvníci si mohli při této 
příležitosti prohlédnou historická 
vozidla. Vzhledem k tomu, že se již 
letos toto nebude opakovat, zastaví 
konvoj vozidel na návsi ve Vrábči a 
všichni přítomí si zde budou moci 
prohlédnout tuto dobovou techniku. 
Dle informace organizátorů, by měla 
kolona do Vrábče dorazit v době  cca 
od 14.00 hod – 14.30 hod. Věřím, že 
přijmete toto pozvání a v hojném 
počtu přijdete oslavit 1. máj.

S úctou Váš starosta
František Ohrazda

Ludmila Hálová

Pokračování na straně 2
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Společenská
rubrika 

Závišová Marie
Štros Lubomír
Hála Miloš
Kadlec Miroslav
Trs František
Krejčí Josef
Dvořáková Anna
Kříženecký Miroslav
Novotný Pavel
Ardolfová Marie
Koubová Blažena
Korábová Anna
Vejskrabová Anna
Konopová Marie

55 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
82 let
83 let
83 let
88 let
90 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci květnu a červnu 
2016 své významné 
životní jubileum oslavují:

Malá vrábecká slavnost
Vážený lide vrábečský, již tradičně si Vás dovolujeme pozvat na 
sousedskou lidovou sešlost, zvanou Malá vrábecká slavnost, 
kterou připravujeme na sobotu 25. června 2016. Od 14,00 hodin 
bude vyhrávat na parketu Hospody Na Zastávce dechová hudba 
Novoveská pětka, kterou v 19,00 hodin vystřídá kapela Grog. Pro 
děti budou k dispozici skákadla, pro ostatní návštěvníky pohoštění 
a občerstvení a obsluha i venku. Srdečně zve Obec Vrábče. AN

Noc kostelů
Vážení spoluobčané, přijměte prosím 
pozvání na kytarový koncert, který se 
uskuteční v kostele sv. Václava ve 
Vrábči v sobotu dne 14.5.2016 od 18.00 
hodin. Tento koncert je pořádán v rámci 
akce „Noc kostelů“

Rybářské závody
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody, které se konají dne

28. května 2016
Místo konání závodu:    Nový rybník ve Vrábči

Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov.
Občerstvení zajištěno - kiosek.

Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče.
Hospodář: Hála Miloš  – 775 175 050
Předseda: Trs František – 724 524 572 
Porybný: Vejskrab Václav – 602 580 636

Program závodu

7:00
7:40
7:50
8:00
16:00
16:30

7:40
7:50
8:00

16:00
16:30

–
–
–
–
–

prezentace a losování závodu
seznámení účastníků s pravidly rybolovu
přesun na stanoviště, které bylo vylosováno
rybolov
vyhlášení výsledků závodu
zahájení večerního programu

Areál prošel rozsáhlou revitalizací a v 
bývalých objektech vzniklo moderní 
kulturně vzdělávací centru. 
Řemeslníci zde při opravách našli 
vzácné malby, které restaurátoři 
opravili, stavitelům se podařilo vytvořit 
speciální odvětrávání vlhkých zdí. A 
tak se českokrumlovské kláštery svým 
otevřením  přibližují široké veřejnosti, 
zvlášť dětem, mládeži a rodinám s dětmi.  

Součástí zrekonstruovaného areálu jsou 
řemeslné dílny – kovářské, knihtiskařské, 
sklářské a  venkovní mini expozice orloje 
nebo jeřábu. Mimo to budou kláštery 
nabízet programy pro odbornou i laickou 
veřejnost po celý rok.

Přeji vám krásné jarní dny a 
nezapomenutelné zážitky z výletů a 
dovolených.

Pokračování ze strany 1Přejeme si změnu v placení za svoz odpadu?
Milí spoluobčané, nemohu si pomoci a musím reagovat na článek 
Řimsů z minulého vydání Novinek. Vyplývá z něj, že svoz odpadu 
u nás je předražený a ne každý si ho může dovolit. A bylo by podle 
něj samozřejmě lepší platit mnohem méně nebo nejlépe vůbec 
(připomeňme si, že cena za jeden svoz jednou za dva týdny je 
53,90 Kč a při svozu každý týden dokonce jen 38,50 Kč!). Článek 
také neuvádí, že jsou města a obce, kde se za svoz odpadu v 
přepočtu na bytovou jednotku platí i několikanásobně víc než u nás 
právě proto, že se tam platí za osobu. To je nevýhodné například 
pro rodiny, jejichž děti mají u rodičů trvalý pobyt, ale většinu roku 
v místě svého trvalého bydliště odpad vůbec neprodukují, protože 
jsou na internátech, kolejích, dočasných podnájmech, zahraničních 
stážích apod. I přesto za ně rodiče musí pravidelně platit. 

Nebudu tady uvádět konkrétní čísla, která si každý může dohledat 
ve výročních zprávách obce, ale na některé věci je třeba poukázat.

1) Cena svozu odpadu se už po několik let nezměnila, přestože 
ceny rostou.

Pokračování na straně 3
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2) Přibyly kontejnery na různé druhy tříděného 
odpadu a jejich provoz a svoz také není zadarmo.

3) Do celkové ceny, kterou A.S.A. účtuje obci, se 
započítávají i pravidelné svozy velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, které může využít 
každý občan naší obce.

4) Odvoz tříděného odpadu přímo od domu 
(plasty a tetrapaky jednou měsíčně) také nepatří 
mezi běžně nabízené služby všude v okolí.

Pokud tomu správně rozumím, obec každý 
rok vyjedná se svozcem smlouvu na svoz 
komunálního a tříděného odpadu. Dohodnou 
si spolu konkrétní částku. Obec určitou sumu 
zaplatí ze svého rozpočtu a zbytek rozdělí mezi 
občany. Občané platí za popelnici s nálepkou, 
nikoli za osobu či dům, a frekvenci svozu si volí 
sami podle toho, jak rychle jsou schopni popelnici 
naplnit – tzn. i podle toho, jak svědomitě třídí 
odpad.

Pan starosta se při jednání se svozcem 
bezpochyby snaží vyjednat co nejlepší 
cenu. Takže jde tedy o to, jak rozdělit částku 
nehrazenou obecním rozpočtem mezi občany. 
Chápu, že varianta, kdy důchodci (popř. děti) 
nebudou platit nic a ostatní o to víc je lákavá, 
ale nikoli spravedlivá. Nelze všechna fi nanční 
břemena klást na bedra jen ekonomicky aktivním 
občanům, protože oni si to jistě mohou dovolit.

Likvidace komunálního odpadu není levná 
záležitost a mohla by být mnohem dražší pro nás 
všechny. Ale když budeme zodpovědně třídit, 
třeba nám cena 38 Kč za odvoz plné popelnice 
každý týden vydrží ještě několik krásných let.

Lucie Bedlivá

Dobrý den, pane starosto, 

reagujeme na Novinky březen-duben 2016 s 
článkem o odpadech s podpisem Římsovi. 

Nám vyhovuje platba za popelnici (tedy za dům), 
ale částka 80 Kč by mohla být určitě nižší. My 
totiž důsledně třídíme a sami vytříděný odpad 
vozíme do kontejnerů nebo do sběrného dvora, 
takže další třídění není potřeba.

Částky 2000 Kč, případně 1400 Kč jsou z našeho 
hlediska také vysoké, když ještě většinou 
občané třídí odpad. Tyto sumy odpovídají spíš 
odpadu netříděnému a stejně jsou nadsazené.  

S pozdravem Wirthovi

Pokračování ze strany 2

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VRÁBČE

Pořádá dne 11. 6. 2016 od 14 hod. 
den otevřených dveří.

Návštěvníkům  předvedeme 
prostory zbrojnice i svěřenou 
techniku. Zároveň rádi přijmeme 
nové hasiče, kteří by měli zájem 
stát se aktivními řadovými 
členy, či členy zásahové jednotky 
obce. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaši návštěvu - Výbor SDH Vrábče
http://hasicivrabce.rajce.idnes.cz/                                                                                   

Jako již tradičně, i pro tyto Novinky jsme připravili aktuality 
z Vrabčáčka. Blíží se nám samé krásné a teplé dny, na 
které se určitě všichni těšíme. Začátek května přivítáme ve 
Vrabčáčku 4. 5. 2016 dopoledne oslavou Dne matek, kdy 
si s dětmi vyrobíme něco, co bude maminkám k radosti i 
užitku a hlavně na památku. Nesmíme ale zapomenout ani 
na Den dětí. Ve středu 1. 6. 2016 dopoledne vyrobíme ve 
Vrabčáčkových dílničkách barevné větrníčky a zahrajeme 
si soutěže s nejmenšími, na odpoledne pak plánujeme pro 
děti malé ale i větší ukázku canisterapie (terapie s pejskem 
– tímto děkujeme panu Michalu Hájkovi za jeho nabídku i 
pejska :) ). Čas upřesníme na našich webových stránkách a 
na facebooku.

Vrábečskou oslavu dne dětí chystáme za podpory obce, 
SDH Vrábče a divadelního spolku e(ND)e na sobotu 11. 
6. 2016 od 14:00 hodin. Děti se mohou těšit na tradiční i 
netradiční soutěže, skákací hrady, a když se nám poštěstí, 
tak opět i divadélko pro děti. Den dětí proběhne na 
dopravním hřišti u Mateřské školy a v prostorech obecního 
/ kulturního domu.

Novinky z Vrabčáčka

Pozvánka na Den dětí

Pokračování na straně 4
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Turistická oblast PodKletí certifi kována!
Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje, v rámci které vzniká na území kraje asi 
11 turistických oblastí (TO) – destinací, např. Třeboňsko, Prácheňsko, Šumavsko, Novohradsko atd. Jedná se vlastně 
o podobný systém organizace cestovního ruchu, který úspěšně funguje již desítky let v sousedním Rakousku. Díky 
profesionálnímu řízení a koordinaci cestovního ruchu v regionech, ve spolupráci s obcemi a podnikateli, má Rakousko 
daleko větší příjmy z cestovního ruchu a daleko víc lidí zaměstnaných v tomto oboru než ČR. Úkolem TO je tedy 
propagovat region, koordinovat subjekty a aktivity v cestovním ruchu, zkvalitnit nabídku a služby návštěvníkům, za 
účelem zvýšení návštěvnosti regionu a tím i příjmů a počtu pracovních míst.

Dovolte nám představit se. Na území MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět vznikla na začátku roku jedna 
z těchto turistických oblastí pod názvem PodKletí. Za tímto účelem také již více než před rokem, byla založena 
destinační společnost Jihočeský venkov, z. s., která bude činnost TO PodKletí administrovat jako destinační manažer 
(DM). Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) postupně jednotlivé destinační společnosti certifi kuje, a ty, které 
uspějí, také částečně fi nančně podpoří grantem Jihočeský kraj, alespoň v letošním roce při rozjezdu. TO PodKletí byla 
jednou z prvních, která uspěla a obdržela certifi kát již 1. února 2016. Financování činnost DM se předpokládá částečně 
z dotací, vlastních projektů, příspěvků a placené reklamy. Hodláme prezentovat nejen všechny stávající zajímavosti 
a aktivity v regionu, ale připravujeme i nové turistické produkty a balíčky. V dohledné době budou spuštěny i nové 
internetové stránky. Oblast chceme hlavně prezentovat jako autentický jihočeský venkov, oázu klidu a odpočinku, kam 
se každý bude rád vracet. Uvítáme jakoukoliv iniciativu, spolupráci a náměty obcí, podnikatelů, spolků i jednotlivců.

Turistická oblast PodKletí o rozloze 859 km2 zahrnuje území pěti svazků obcí a 7 samostatných obcí. Svazky obcí 
Blata, Chelčicko - Lhenicko, Netolicko, Podkletí a Blanský les – podhůří. Celkem 62 obcí s téměř 45 tisíci obyvateli, s 
asi 220 ubytovateli a 170 stravovacími a občerstvovacími zařízeními. Rozkládá se západně od Českých Budějovic, od 
Zbudovských Blat přes Chelčicko, Netolicko, Lhenicko, Křemežsko až ke Zlaté Koruně, Kájovu, Chvalšinám, Boleticku 
a Křišťanovu.

Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci i své jméno a ze které vychází i nové logo 
oblasti. Osu území tvoří historická Linecká stezka a nachází se zde řada významných krajinných, přírodních i historických 
památek - jako jsou CHKO Blanský les, národní kulturní památky klášter Zlatá Koruna a zámek Kratochvíle, památka 
UNESCO Holašovice a řada městských a vesnických památkových rezervací a zón. Nově můžeme návštěvníků 
představit i území, které bylo po celých 70 let veřejnosti zapovězené -tím je právě uvolněná část vojenského újezdu 
Boletice, včetně původního románského kostela sv. Mikuláše, který patří k nejstarším církevním památkám Jižních 
Čech. 

Turistická oblast PodKletí má obrovský potenciál, kde si každý návštěvník jistě najde něco svého -  a snahou nás všech 
je, aby byla i pro své obyvatele dobrým místem k životu. 

Zahradnické práce Jaroslav Oupic
Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších 
činností v zahradnických pracích (kvalita a 

dobrá cena).

Tel.: 604 231 577 / www.zahradyoupic.cz, 
www.zahrady-zpo.cz

Za  Jihočeský venkov, z. s. 
Oldřich PetrášekPokračování ze strany 3

Dìti, kteøí chodí na kroužek „Pískáme si s 
Vrabèáèkem“, pøipraví na èerven také ukázkovou 
hodinu pro rodièe :) O prázdninovém provozu Vás 
budeme informovat v dalších Novinkách. Jinak až 
do èervna probíhá Vrabèáèek pro nejmenší každou 
støedu od 9:00 hodin v obecním/kulturním domì 
vedle MŠ a dopravního høištì ve Vrábèi. A protože 
se ukazuje, že tu máme spoustu maminek s 
dìtmi, kteøí se k nám postupnì chystají, tak 
bych chtìla touto cestou všechny povzbudit k 
návštìvì – nebojte se a pøijïte si s dìtmi pohrát, 
vytvoøit nìco pìkného a strávit spoleènì èas i 
sdílením informací a zkušeností s dalšími rodièi na 
rodièovské dovolené :)

Petra
*zmìna programu vyhrazena

Jarní burza (ne)jen dìtského zboží a obleèení se uskuteèní dne 
7. 5. 2016 v zahradì Hospody na zastávce od 14:00 do 17:00 
hodin.  Pokud máte zájem o prodejní místo, kontaktujte nás na 
739272749 nebo mrc.vrabce@seznam.cz. Poplatek za prodejní 
místo bude 35 Kè.

Jarní burza (ne)jen dětského zboží a oblečení


