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Již se nebude odpad živelně odkládat na místa určená k převzetí odpadů, kde se vytvářeli hromady smíchaného 
nebezpečného odpadu s velkoobjemovým odpadem, což si vyžádalo velké náklady na třídění. Za jarní svoz – 
třídění a likvidaci obec zaplatila 70.000 Kč. Z tohto důvodu už nebude možné odpad vyvážet již v pátek, ale sběr 
proběhne tím způsobem, že ve stanovených časech a na určených místech převezmou pracovníci firmy FCC  od 
občanů uvedené odpady. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce Vrábče, nikoliv 
pro podnikatele.  Případné dotazy zodpoví OÚ Vrábče.

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 4. 11. 2017 bude proveden
Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu

UPOZORNĚNÍ
V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto patří odevzdat

do sběrného místa, které má obec zřízeno.

Seznam míst – sobota 4.11.2017

 Jaké druhy nebezpečného odpadu se sbírají:

- plechovky se zbytky barev, ředidel, lepidel atd.
- akumulátory, monočlánky, oleje
- znečištěný textil od olejů, léky

Slavče
Vrábče-zastávka
Kroclov
Vrábče-ves
Rozinka
Koroseky

- náves
- parkoviště u hospody
- náves
- před hasičárnou
- před čp. 108
- před hasičárnou

9.30
10.30

11.15
12.15

 12.30
13.00

-
-
-
-
-
-

9.00
9.45

10.45
11.30
12.15

12.30

Jaké druhy velkoobjemového odpadu se sbírají:

- pneumatiky - pouze z osobních automobilů
koberce
- bojlery

- nábytek
- různé plasty

- čistý textil - oděvy (svázané do balíku)

 POZOR – ZMĚNA !!!

Poutní mše svatá
V neděli 10. září 2017 od 14.30 hodin 
se bude konat Poutní mše svatá v 
kapličce nad Slavčí k uctění narození 
Panny Marie.

Ve čtvrtek 28. září 2017 od 11.00 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v  kostele sv. Václava ve Vrábči.

Vážení spoluobčané – motoristé

Zdvořile Vás žádám, Vy, kteří projíždíte ulicí Zastávka - Pod Tratí, 
aby jste svou jízdu omezili na předepsanou rychlost 30 km. 
Vzhledem k tomu, že ulice nemá dostatečné parametry, aby zde 
mohl být vybudován chodník a ještě zde mohli stát souběžně 
zaparkovaná auta, jsou nuceni se po této ulici pohybovat  chodci 
– děti. Především ty jsou nejvíce ohroženy neohleduplnou jízdou 
těch, kteří zde rychlost nedodržují. Nejsmutnější na tomto je, že 
v 99 % po této ulici projíždí denně ti, kteří zde bydlí, nebo bydlí 
v ulici Zastávka – Pod Klukem.   
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Společenská rubrika 

Traplová Dagmar
Weberová Marie
Koráb Zdeněk
Štván Ladislav
Filištein Petr
Fošumbauer Miroslav
Kouba Václav
Bíca František
Honsová Ludmila

50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
88 let
88 let
92 let

Jubilantům gratulujeme!

V  měsíci září a říjnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

Očkování psů

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem 
majitelům psů, že dne 23.9.2017 - 
sobota - bude provedeno očkování 
psů proti vzteklině dle časového 
harmonogramu v jednotlivých 
osadách.

Rozinka
Koroseky
Vrábče – ves
Nová hospoda
Vrábče - zastávka
Slavče
Kroclov

8:45
9:00
9:30
10:15
10:30
11:30
12:15

Základní očkování proti vzteklině 
stojí 80 Kč. Kombinovaná vakcína 
na požádání stojí 280 Kč. Očkovací 
průkaz psa sebou.

Sběr železného šrotu

V pátek 8. září 2017  bude v celé obci 
proveden sběr železného šrotu. Žádáme 
občany, aby v uvedený den byl železný 
šrot připravený před domy v  těsné 
blízkosti komunikace, též žádáme 
občany, aby šrot byl před domy dán v co 
nejkratším termínu před svozem, aby tak 
bylo zabráněno rozkrádání železného 
šrotu.

9:00  
9:30
10:15
10:30
11:30
12:00
12:30

-
-
-
-
-
-
-

15. 7. 2017 se uskutečnil 11.ročník Memoriálu Jana Litvana, 
který vyhrála TJ Vrábče.   

TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na mistrovská 
utkání na hřiště Vrábče-zastávka: 

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Mladé B

Mokré

T.Sviny B

Č. Dub

Č. Dvory B

Lišov B

So 19. srpna

So 2. září

So 16. září

Čt  28. září

So 14. října

So 28. října

17:00

17:00

16:30

16:30

15:30

14:30

Milé cvičenky (cvičenci), od září se na Vás zase budeme těšit v 
plné síle v obecním domě na trampolínkách (dle domluvy střídáme 
s kruhovými tréninky či tabatou).  Kdo má zájem o zlepšení kondice 
a zábavu v dobré společnosti, zveme všechny věkové kategorie 
mezi nás. Scházíme se pondělí 18.30 hod - 19.30 hod a čtvrtek 
18.00 hod - 19.00 hod.

Bližší info na tel. 728 955 681 nebo www.vrabce.banda.cz, nově 
i na fcb stránkách Trampolínky ve Vrábči. Těšíme se Eva, Lucka, 
Martina...

Cvičení nejen pro ženy

VOLBY  DO  POSLANECKÉ SNĚMOVNY
  PARLAMENTU  ČR

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

Starosta obce VRÁBČE podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o 
volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 
uskuteční: dne 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
dne 21.10.2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Vrábče je 
volební místnost v budově OÚ Ves-Na Návsi 33, Vrábče  - 
knihovna  pro voliče bydlící v Vrábče-ves, Vrábče-zastávka, 
Slavče, Koroseky a Kroclov.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

František Ohrazda, starosta obce
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Výstava ovoce – jablka,  podzim  a  především tradice školy
Každým rokem v  říjnu letos (13. 10. – 17. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a 
Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky v  Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích  
regionální výstava ovoce. Tato výstava má  svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem osmnáctým.

A v čem spatřuje význam školy v současnosti pan ředitel Ing. Břetislav Kábele? „Naše škola nabízí ke studiu 
jedinečné obory v rámci Jihočeského kraje i republiky. Velkou předností je také možnost uplatnění absolventů 
v praxi – po našich absolventech je z řad podniků velká poptávka. Také proto je studentům nabízena možnost 
celé řady praxí dle oborů, a to také přímo ve velkém areálu školy s nejmodernějším vybavením. Naši studenti 
mají také další možnosti studia na vysokých školách zaměřených obdobným směrem. Předností je také stálý 
pedagogický sbor.“

Každý rok 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, medovinya 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 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 moderním traktorem a kombajnem, projet 
se na koních, ochutnat med. V  areálu školy je k  tomuto 
účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, 
moderní traktory a další zemědělské stroje.
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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