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Ohlédnutí za 
dětským dnem

Je za námi dětský den a den otevřených dveří hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Vrábče, z něhož 
se vyklubala opravdu velká akce, kterou Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. zakončilo svou činnost v tomto 
školním roce. V sobotu 11. 6. 2016 jsme od 14:00 hodin přemlouvali počasí, aby nám přálo, a protože se opravdu 
vydařilo, přišlo si na dětský den zasoutěžit 112 dětí. Celou akci odhadem navštívilo více jak 300 lidí z Vrábče i 
okolních obcí. Věříme proto, že si všichni – a hlavně děti - den užily a odnesly si spoustu pěkných zážitků.

Po zahájení nám Téměř divadelní společnost (pan Viktor Pirošuk) zahrála veselou dvojpohádku „Jak Václav 
princeznu vyléčil a Zakletý les“. Manželé Vlkovi postavily pro děti atrakce v podobě dvou skákacích hradů 
a lukestřelby a atrakce provázely celým dětským dnem stejně jako malování na obličej, které si vzala na 
starosti Eliška Junková Stýblová. Členové dobrovolných hasičů a MRC Vrábče, z.s. připravili pro děti soutěže v 
duchu výcviku na hasiče a záchranáře. Děti si vyzkoušely skládání a přípravu lékárničky, oživování a ošetřování 
zraněného, doplňování vody, záchranu tonoucího, namotávání hasičské hadice, fyzickou přípravu, míření na cíl, 
které je třeba při zásahu a samozřejmě také hašení požáru – stříkání z hasičské hadice. Pro hašení požáru si 
děti mohly vyzkoušet uniformy hasičů zapůjčené přímo od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. 
Po dokončení výcviku obdržely všechny děti odměny a čekaly na losování hlavních cen. 
První cenu vyhrála Anička Jarošová. Velkou radost udělala dětem i pěna, kterou nám připravili naši hasiči. I 
když počasí úplně promočenému oblečení nepřálo, věříme, že se všichni zvládli převléci do suchého a užili ve 
zdraví zbytek dne u ohníčku s buřtíkem.

Ráda bych touto cestou poděkovala ještě jednou všem sponzorům a dárcům, zejména Budějovickým 
štěrkopískům, spol. s r.o., dále pak Obci Vrábče, fi rmě Essox s.r.o., fi rmě Eko-kom a.s. a MPRINT a.s., dále 
pak jmenovitě děkuji Veronice Furchové, Šárce Jarošové, Lence Cábové, Milošovi a Lucce Hálovým, Pavlu 
Závišovi, Martinu Štěpánovi, Lukáši Vetrákovi a dalším. Poděkování za pomoc při organizaci a soutěžích patří 
Dušanu Kroiherovi, Stanislavu Antoni, Lubošovi Antoni, Martinu Štěpánovi, Miroslavu Zaviačičovi, Vláďovi 

Přečtete si uvnitř 

Usnesení zastupitelstva
Cyklovýlet na Třeboňsko
Okénko do historie

str. 2 a 3
str. 3
str. 3

Pokračování na straně 3

Weberovi, Adamu Márovi, Monice Hourové, Heleně 
Brtnové, Martinu Kadlecovi, Elišce Junkové Stýblové, 
Jindře Vojčové, Kamilu Podzimkovi a všem ostatním, na 
které jsem možná zapomněla (a tímto se omlouvám) :) PP
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Společenská
rubrika 

Vačkářová Drahoslava
Kamiš Miroslav
Knytlová Věra
Furchová Miroslava
Trnka Karel
Stropek Václav
Chromý František
Rosecká Růžena

50 let
55 let
60 let
60 let
70 let
83 let
89 let
92 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci červenci a srpnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

Memoriál Jana Litvana
TJ Vrábče pořádá dne 16. 7. 2016 9. ročník Memoriál 
Jana Litvana – fotbalový turnaj v kopané 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

Posezení pod lípami na 
návsi ve Slavči 
Vážení spoluobčané dovolte , abych Vás 
pozval jménem OÚ Vrábče v sobotu 
dne 13.8.2016 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 cele obecní zastupitelstvo.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRÁBČE K ZÁPISU

č.5/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE

Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu - Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu

Schvaluje
1)   Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2015. (7 hlasů pro)
2)  Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2015 bez výhrad. 
     (7 hlasů pro)
3)  Prodej částí parcel č.70/6, 115/71, 61/4 a 57/1 v k.ú.Vrábče dle GP 
     za cenu 50 Kč/m2 panu Z.Kubatovi. (7 hlasů pro)
4)  Cenové nabídky na “Zpevnění plochy u dopravního hřiště, 
     Vrábče” od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 
     101 943 Kč včetně DPH (7 hlasů pro)
5)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Stavební úpravy části  
      kanalizační stoky v osadě Slavče” (7 hlasů pro)
6)  Cenovou nabídku na vypracování PD ohledně vybudování 
     veřejného osvětlení v části ulice Zastávka-Pod Klukem od firmy   
     ELSA CB. (7 hlasů pro)
7)  Cenovou nabídku na vypracování PD ohledně rozšíření 
     hygienického zázemí u budovy Obecního domu od 
     firmy Projekční kancelář Vochozka. (7 hlasů pro)

Pověřuje starostu
1)  Obeslat 3 firmy ohledně nabídky na akci “Stavební úpravy části    
     kanalizační stoky v osadě Slavče” (7 hlasů pro)

Bere na vědomí
1)  Rozpočtové opatření č.5/2016   
2) Informace v bodu Různé 

Ve Vrábči dne 4. 5. 2016

Nedělní pohoda
Vážení spoluobčané, opět se na Vás 
obracím s prosbou, zda by jste byli tak 
ohleduplni jeden ke druhému a mohli 
dle svých možností omezit sečení 
trávy sekačkami v neděli. Berme to, že 
většina obyvatel chce neděli prožít v 
klidu a trochu svátečně. Děkuji Vám za 
vaší vstřícnost a pochopení.

Cyklovýlet na Třeboňsko
Sdružení „Boršováci“ uspořádá 3. 
cyklovýlet dne 17.9.2016, Tentokrát 
zvolíme rovinatější trať a pojedeme 
na třeboňsko. Nakládka kol v 6:30 na 
Boršovském nádraží, odjezd 
v 7:00 hod.

Kontaktní telefon: Jana Češková, 
724 429 245. cena cca. 120 Kč. Bude 
upřesněno podle počtu zájemců.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.6/2016

ZASTUPITELSTVO  OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu - Ing.Lubomíra Fessla, p.Pavel Vojč

Schvaluje
8)  Cenovou nabídky na “Stavební úpravy části kanalizační stoky v osadě Slavče” od firmy Vodohospodářské 
      stavby, spol. s r.o.  za cenu 1 270 012 Kč včetně DPH. (7 hlasů pro)
9)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná plocha u dětského 
     dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a oprava účelové komunikace Vrábče-Nová Hospoda“.(7 hlasů pro)
10) Záměr pronájmu části parcely č.562/14 a parcely č.481/13 v k.ú.Vrábče lokalita U Vodojemu. (7 hlasů pro)
11)  Zakoupení 2 kusů smaltovaných tabulí pro označení budovy hasičské zbrojnice ve Vrábči a v Korosekách. 
     (7 hlasů pro)
12)  Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10.2.2016. (7 hlasů pro)

Bere na vědomí
1)  Rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016
2) Informace v bodu Různé 

Ve Vrábči dne 1. 6. 2016

Poděkování organizátorům dětského dne
Pokračování ze strany 1

Velký dík patří Petře Podzimkové za přípravu této akce - Děkuje SDH Vrábče

Aby toho děkování nebylo málo, tak Obecní úřad Vrábče se též připojuje k velkému poděkování za super 
zorganizovaný Dětský den ze strany místních spolků, a to Mateřského centra Vrabčáček pod vedením Mgr. 
Petry Podzimkové a členů SDH Vrábče.

Okénko do historie - červenec a srpen
Začátkem července si budeme připomínat státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a 
Metoděje. Svatý Cyril  byl profesorem filozofie v Konstantinopoli a jeho starší bratr Metoděj  působil jako státní 
úředník a následně jako mnich. V roce 862 odeslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo do byzantské říše a 
žádal císaře o misionáře, kteří by vedli své bohoslužby ve slovanském jazyce, a tím by se náboženství rozšířilo 
mezi velké množství lidí, příchod Cyrila a Metoděje se uskutečnil v roce 863. Konstantin pro staroslověnštinu 
vyvinul nové písmo, hlaholici. Její jméno pochází ze staroslověnského slova glagolati – hovořit a vychází jak ze 
slovanštiny, tak z řečtiny. Toto písmo mělo 41 znaků, které znamenaly zároveň písmena i číslice. Bratři  veškeré 
liturgické knihy přeložili do staroslověnštiny. Tím na Velké Moravě položili základy vlastní církve, neboť začali 
šířit náboženství ve srozumitelném jazyce pro všechny. 

Papež Lev XIII. V roce 1880 vyzdvihl zásluhy obou bratří a zároveň stanovil svátek svatého Cyrila a Metoděje 
na den 5. července.

Dalším  státním svátkem je 6. červenec -  Den upálení Mistra Jana Husa. 

Pokračování na straně 4
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PŘIJME ZAMĚSTNANCE  NA HLAVNÍ  PRACOVNÍ  POMĚR : 

Pracovník ve výrobě lahůdek  

Pracovní doba : pohyblivá pracovní doba, 40 hod/ týdně 

Požadavky : je kladen důraz na spolehlivost, pracovní nasazení, pružnost, zručnost 

Nabízíme :  dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (90-140 Kč/hod), profesionální 
přístup, možnost kariérního postupu až na pozici provozní vedoucí, příspěvek na dopravu aj. 

 

Hlavní účetní 

Pracovní doba : 40hod/týdně 

Požadavky :  

-    samostatné účtování a dobrá  orientace v aktuálních daňových a účetních předpisech 

-    znalost podvojného účetnictví 

-   praxe v účetnictví 

-   zpracování mezd včetně znalosti mzdových předpisů (cca 30 zaměstnanců) 

-   diskrétnost,pečlivost,zodpovědnost,flexibilita 

Nabízíme :  dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (bude upřesněn při osobním 
jednání) ,odborná školení, příjemné pracovní prostředí  aj.                                

                                   

V případě zájmu o jakoukoliv výše vypsanou volnou pracovní pozici nás můžete kontaktovat na 
telefonních číslech  777 563 193 nebo 773 140 266. 

 

 

 

 

Mistr Jan Hus se stal jedním z největších církevních reformátorů, kterého musela uznat i římsko-katolická 
církev, která ho za jeho úsilí odsoudila na hranici jako nepoučitelného a zatvrzelého kacíře.

Jan Hus od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409 -1410 byl jejím rektorem. Ve svých 
náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocital katolická církev. Ta jeho učení označila za 
kacířství a vyloučila ho ze společenství církve. Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod 
na kostnický koncil. Když odmítl odvolat svá učení, byl odsouzen jako kacíř a následně vydán světské moci k 
upálení na hranici (6. července 1415). Teprve po šesti stoletích se katolická církev k této osobnosti postavila bez 
podsudků a učinila tak první krok k jeho plné rehabilitaci. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátek 
a pro Církev československou husitskou je výročí jeho smrti největším svátkem.

Letos 21. srpna uplyne již 48 let od obsazení území 
tehdejšího Československa vojsky států SSSR, 
Polska, Maďarska a Německa. Jednalo se o reakci 
na emancipační procesy československé společnosti 
usilující o větší občanské svobody a ekonomické 
reformy. Tato událost se propagandisticky označovala 
jako „bratrská pomoc“ a hrubě porušovala zásady 
mezinárodního práva.

Byla to reakce na tzv. pražské jaro a tímto termínem 
se označuje období politického uvolnění v 
Československu. Toto období začalo v roce 1967 na 
prosincovém zasedání ústředního výboru strany, které 
skončilo 5. ledna 1968, kdy se prvním tajemníkem 
ústředního výboru KSČ stal Alexander Dubček a 
pokračovalo do noci z 20. na 21. srpna téhož roku, 
kdy vojska Varšavské smlouvy v čele s armádou 
Sovětského svazu vstoupila do Československa, aby 
zastavila započaté reformy. Většina z nich sice opustila 
Československo k 16. říjnu 1968, část ale zůstala 
na území státu jako „sovětské jednotky dočasně 
umístěné na území Československa“ bez časového 
stanovení termínu odchodu, formálně „do ukončení 
konsolidačního procesu“. Část těchto jednotek 
opustila zemi v polovině roku 1987, poslední pak až 
po sametové revoluci. Mnoho lidí bylo postiženo 
důsledky normalizace, hlavně ztrátou zaměstnání, ale 
nejen oni, ale i jejich rodiny a v té době třeba ještě ani 
nenarozené děti, které pak nemohly studovat pro vinu 
svých rodičů. Demokracii nemůžeme nikdy považovat 
za samozřejmou, dvěma generacím udělala okupace 
v hlavách jasno, ale neočekávejme, že to jasno bude 
dědičné.

Ludmila Hálová

Pokračování ze strany 3


