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Rozsvícení společného vánočního stromu
26. listopadu 2016

Vážení spoluobčané,  
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, 
kdy lidé usedají ke společnému 
stolu, aby si projevili vzájemnou 
úctu a lásku. Společně prožité chvíle 
pohody, radosti a odpuštění jsou 
tím nejkrásnějším dárkem, který 
si můžeme přát. Vánoční svátky 
jsou především příležitostí znovu 
si uvědomit, jak se navzájem velmi 
potřebujeme, že lidské dobro je tou 
největší hodnotou života. Vánoce 
jsou symbolem lásky, dobroty a 
přejícnosti.
Dovolte, abych Vám jak za sebe 
tak za celé zastupitelstvo obce 
popřál šťastné a veselé prožití 
těchto vánočních svátků a úspěšné 
vykročení do roku 2017. 

S úctou
František Ohrazda, starosta obce

Přečtete si uvnitř 
Ptačí chřipka
Vánoční mše
Prodej vánočních kaprů
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Vážení spoluobčané jak jistě víte, svou podnikatelskou činnost 
v  obchodě Na Zastávce ukončuje k  28. 2. 2017 paní Marcela 
Stoličková. Za dlouholetou výbornou spolupráci jak s  obcí tak 
především s  občany – zákazníky jí jménem obecního úřadu 
mnohokrát za její služby děkuji.  27. února 2017 paní Stoličková 
prodá ještě pečivo a 28. února bude již obchod uzavřen, aby nový 
nájemce paní Pavla Kubešová mohla  začít s úpravami (malování 
atd.). Toto přechodné uzavření obchodu bude do   neděle 5. března. 
V  pondělí 6.března bude obchod opět otevřen dle stanovené 
pracovní doby.

Obchod Vrábče-zastávka

Plesová sezóna
Myslivecký ples ve Vrábči
Sportovní ples ve Vrábči
Myslivecký ples v Jamném
Divadelní a Hasičský ples ve Vrábči

13.ledna 2017 (pátek)
20.ledna 2017 (pátek)

28.ledna 2017 (sobota)
17.února 2017 (pátek)

Pozvánka na HASIČSKO DIVADELNÍ 
BÁL
SDH Vrábče a eNDe tamtéž si dovolují pozvat všechny občany 
na svůj společný bál dne 17. února 2017 /pátek/ od 19,30 v sále 
Restaurace Na Rynku Vrábče. Hraje Josef Litvan a možná přijde 
i tombola. Téma bálu je ZLATÁ ŠEDESÁTÁ - Hippies a Bič boží. 
Vstupné 100 Kč, počet míst 100. AN

Statistika za rok 2016
Narození:
Úmrtí:
Přihlášení:
Odhlášení:
Celkem občanů:

Bydlících v obci bez 
trvalého pobytu cca

3
6

34
12

762
40
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Společenská rubrika 

Škorík Miloš  
Šober Vladimír
Hakl Vladimír  
Ardolfová Marcela
Drmotová Milena
Danihelka Jindřich
Bednářová Zdeňka
Štěpán Václav
Šturma František
Holubová Jiřina
Píchová Blažena
Ševčík František
Ohrazda František
Karlíček Tomáš
Pulcová Marie
Anderlová Růžena 

50 let
55 let
55 let
55 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
75 let
81 let
84 let
84 let
85 let
92 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci lednu a únoru 
2017 své významné 
životní jubileum oslavují:

Vrábče - 54,37 Kč / m3 x 31 m3 / osoba  = 1.685 Kč / osoba
Boršov - 74,46 Kč / m3 x 31 m3 / osoba  = 2.308 Kč / osoba
Včelná - 63,80 Kč / m3 x 31 m3 / osoba  = 1.978 Kč / osoba
Dubné - 66,06 Kč / m3 x 31 m3 / osoba  = 2.048 Kč / osoba
Planá - 64,88 Kč / m3 x 31 m3 / osoba  = 2.011 Kč / osoba

Porovnání ceny vodného a stočného v okolních obcích je následující. 
Při výpočtu 31 m3 na osobu je výše ceny vodného + stočného včetně DPH následující:

Poplatek za vodné a stočné 
v roce 2017 (vybírá ČEVAK a.s.)
Stanovení výše poplatku za vodné, bylo stanoven dle kalkulace  
ve výši 21,88 Kč za 1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny vodného je 
0,31 Kč/m3. Toto navýšení ceny je odvozeno povinností tvořit fond 
na opravu vodovodního zařízení. Pevná sazba za vodoměr  je 
stanovena ve výši 277,--Kč bez DPH, tato cena zůstává ve výši roku 
2016.  
Stanovení výše poplatku za vypouštění odpadních vod, bylo 
stanoveno dle kalkulace  ve výši 32,49,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. 
Navýšení ceny stočného je 10,10 Kč/m3. Toto zvýšení ceny je 
odvozeno od požadavku Ministerstva zemědělství, které požaduje, 
aby byl dle  Plánu obnov kanalizačních zařízení,   vytvářen fond na 
opravu těchto zařízení viz článek níže.
Obec musí myslet na budoucí generace
V roce 2015 byla v obci Vrábče v lokalitě U Zastávky dokončena a 
uvedena do zkušebního provozu čistírna odpadních vod. Pro zdejší 
obyvatele to sice na straně jedné znamená navýšení nákladů za 
likvidaci odpadní vody, na straně druhé je to zbavuje nepříjemného 
zápachu a nákladů za povinné vyvážení žump a septiků. Řadě 
majitelů nemovitostí rovněž ubyly starosti a náklady s  provozem 
četných domovních čistíren odpadních vod. V říjnu letošního roku 
pak byla čistírna odpadních vod zkolaudována a od té doby mají 
obyvatelé zařízení s moderní technologií na čištění odpadních vod. 
Nové, moderní technologie si ale vyžadují také vyšší náklady, zejména v oblasti energií. 
Po skončení zkušebního provozu a následné kolaudaci musí navíc obec naplnit podmínky dotace ministerstva 
zemědělství, bez jejíž pomoci by čistírna odpadních vod nestála. Celkové náklady na čistírnu byly 12,5 mil. Kč, 
z toho 60 % pokryla dotace. Ministerstvo zemědělství, jako poskytovatel dotace, ukládá zároveň obci povinnost 
vytvářet dostatek finančních prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a to formou nájemného, 
odváděného provozovatelem, společností ČEVAK a.s. vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury, tedy obci 
Vrábče.  Toto navýšení nájemného se jednotně promítne do ceny stočného na celém území obce. Pokud by 
tato podmínka splněna nebyla, musela by obec dotační peníze vracet, a to včetně sankcí. Protože na území 
obce Vrábče se  ještě nacházejí lokality, kde není vyřešeno čištění odpadních vod, bylo vybudování čistírny U 
Zastávky naplněním jednoho z řady úkolů, které před naší obcí v této oblasti leží.  
Obec Vrábče zajištěním finančních zdrojů na obnovu vodohospodářského majetku nejenže naplní podmínky 
poskytnutí dotace, ale i si z nájemného vytvoří finanční rezervu, která bude sloužit k obnově vodohospodářského 
majetku. Ostatní prostředky pak může obec používat k dalšímu rozvoji vodohospodářské infrastruktury.

Divadelní fundus

Tříkrálová sbírka

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Za dobu trvání spolku eNDe se nám podařilo 
nashromáždit spoustu kostýmů, masek, paruk 
a rekvizit. Vše je umístěno v garáži Kulturního 
domu a pokud bude mít někdo zájem, rádi 
kostým zdarma zapůjčíme. Tímto bych chtěla 
poprosit všechny, kdo mají nějaké naše kostýmy 
doma, aby je vrátili, děkuji. AN

V období  od 1.1.2017 do 15. 1.2017 je vyhlášena 
celostátní Tříkrálová sbírka. I v naší obci tato 
sbírka proběhne a Vaše domácnosti navštíví tři 
králové s doprovodem. 

Z Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří 
Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých 
volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR 
zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně 
žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické 
bezpečnosti a preventi- vních opatření v chovech drůbeže. 
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Poplatky
Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 18. 1. 2017 (středa) bude 
provedeno vybírání místních poplatků v částech obceHonební společenstvo

Všem vlastníkům pozemků, 
kteří jsou členy Honebního 
společenstva Vrábče oznamujeme, 
že dne 3.2.2017 od 18.00 hodin v 
restauraci Na Rynku ve Vrábči se 
koná Valná hromada Honebního 
společenstva Vrábče.

Mariášový turnaj
Sobota 4. února 2017 od 13:00 hodin v 
restauraci Na Rynku ve Vrábči. Prezentace 
od 12:00 do 12:45 hodin. Startovné 120 Kč

Kontakt: F. Ohrazda
387 250 512, 602 175 701

Koroseky
Kroclov
Slavče
Vrábče - ves

hasičárna
dílna ABOSS
Kulturní centrum
kancelář OÚ

8:00 - 8:30 hod.
8:45 - 9:15 hod.

9:30 - 10:00 hod.
14:30 - 16:00 hod.

Ve Vrábči - zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek 19. 
ledna 2017 od 16:00 -18:00 hodin v Hospodě Na zastávce. 

Poplatek za psa
50 Kč / rok za jednoho psa

Poplatek za odpad

Týdenní svoz
+ 10 pytlů 
na PET

2.000 Kč
obec doplácí

253 Kč

jednorázový - 80 Kč 

Čtrnáctidenní svoz
+ 10 pytlů 
na PET

1.400 Kč
obec doplácí

7 Kč

Kombinovaný
1x týdně - 1.10. - 31.3. 

1x za 14 dní- 1.4. - 30.9.
1.700 Kč
+ 10 pytlů 
na PET

obec doplácí
130 Kč

Kompostárna
Vážení spoluobčané oznamujeme Vám, že 
od 10.12.2016 je uzavřena kompostárna 
až do 31.3.2017. Prosíme, aby jste toto 
oznámení respektovali.

Vánoční mše
Na Štedrý den 24.12.2016 se od 16.00 v 
kostele sv. Václava ve Vrábči koná mše 
svatá.
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Slavče - vodní zdroje, vodojem a vodovod
Vážení spoluobčané osady Slavče dovolte, abych Vám v následujících řádcích sdělil pár informací k zabezpečení 
(oplocení) vodojemu, studny a vrtu ve Slavči. 
V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), par. 30, odstavci 1) je uvedeno: 
K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných 
nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů 
podzemní vody pro výrobu balené vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma 
opatřením obecní povahy.
A dále v odstavci 6) se říká:
Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z  vlastního podnětu. Nepodají-li návrh na jejich 
stanovení ti, kteří mají vodu z vodního zdroje odebírat, popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, 
u vodárenských nádrží pak ti, kteří vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou 
jejich vlastníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad uložit.
Vzhledem k výše uvedenému není na tento vodní zdroj ve Slavči, který má povolení k odběru 6 000 m3/
rok   vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje dále jen OP a není tedy žádné zákonné nařízení, které by 
oplocení stanovilo. OP se stanovuje na základě množství odebírané vody za rok a dále na základě posudku 
hydrogeologa, který doporučí rozsah OP. V případě zdrojů pro osadu Slavče nebylo OP stanoveno a proto je 
dostatečným zajištěním např. uzamčení vstupu do zdroje např. uzamykatelným poklopem. 
Oplocování vodohospodářského majetku je nákladné, do budoucna vyžaduje údržbu a případnému poškození 
zmiňovaného majetku ve své podstatě nezabrání. Oplocení též znesnadňuje údržbu vodohospodářských 
objektů ať už zdrojů nebo vodojemu, údržbu okolo objektů jako je například čištění zdrojů, manipulace 
s čerpadlem, zavážení chemikálií pro úpravu vody, sečení trávy a mýcení náletů a déle pak je překážkou při 
řešení případných oprav na potrubí nebo technologických částech.
Z tohoto důvodu bude zabezpečení vodního zdroje ze strany provozovatele provedeno následujícně:
Vodojem – budou osazeny nové plastové vstupní dveře včetně větrací mřížky a bezpečnostního zámku.
Studna – bude zabezpečena kovovou petlicí se zámkem. Bude prodloužen bezpečnostní přepad a studně 
bude obsypána proti zámrzu.
Vrt – bude osazen betonový konusový nástavec s uzamykatelným poklopem.

Co se týká výstavby nového hlavního vodovodního řádu – přivaděče od vodojemu ke vsi, který měl být 
vybudován jak bylo slíbeno do konce roku 2016 omlouvám se, ale bohužel z  velkého zaneprázdnění 
fi rmy pana Rubenvolfa, který má tuto stavbu provádět se tato akce posouvá na začátek příštího roku. 
Samozřejmě s ohledem jak dovolí počasí.

Čištění komínů
Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o vyčištění 
komínu, že mají možnost při placení místních poplatků objednat 
si tuto službu a zároveň si objednat z nabídky JEDNOTY - 
slepice  atd.

Koroseky + Kroclov + Rozinka
Vrábče - ves
Vrábče - zastávka
Slavče

Středa 8.2.2017
Středa 8.2.2017

Čtvrtek 9.2.2017
Pátek 10.2.2017

Sobota 11.2.2017 jen pro občany, kterým se žádný termín 
nebude hodit. 

Kominík Martin Straka
Telefon: 734 333 673

Prodej vánočních kaprů
Kapr výběr nad 2,5 kg - 75 Kč/kg

Amur - 78 Kč/kg
Zpracování ryb - 50 Kč/kus

Prodejní doba

22. 12. 9 - 16 hodin
23. 12. 9 - 16 hodin

24. 12. 9 - 14 hodin (později po tel. domluvě)

Místo prodeje

Mříč za fotovoltaickou elektrárnou u areálu 
ZD Křemže

Prodej do vyprodání kaprů

Kontakt: Kadlec Jan (mobil 721 931 125)


