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Léto je tady
Tak je tady konečně vytoužené léto, prázdniny a dovolené, čas lenošení i dobrodružství.
Letní období je čas s nejdelšími a nejteplejšími dny, kdy slunce svítí většinu dne a stmívání trvá velmi dlouho,
zkracují se dny a prodlužují noci. A také má několik názvů.
Astronomické léto začíná letním slunovratem – 21. června a končí podzimní rovnodenností 23. září. Červnový
slunovrat nastává v okamžiku, kdy se Slunce na své pouti dostane nejseverněji, na jižní polokouli nastává tehdy,
když se Slunce dostane nejjižněji, což se obvykle stává kolem 21. prosince. V tomto období v mnoha zemích
začínají na školách hlavní prázdniny. Je to také dáno historicky tím, že děti dříve musely pomáhat se sklizní obilí,
a tedy nemohly v tomto období chodit do školy.
Naproti tomu vegetační léto v našem mírném pásu se vyznačuje průměrnými teplotami nad 15 °C.
Termín „milostivé“ léto má původ v Bibli a v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků.
Zde Hospodin přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s
chudými. Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno milostivé léto, kdy mají být
otroci izraelského původu propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli.
Pak je tady „indiánské“ léto, které nastává na severoamerickém kontinentu. Je to déletrvající suché, slunečné,
teplé a málo větrné počasí na konci podzimu.
A u nás ještě „babí“ léto na rozdíl od indiánského nastává u nás na konci léta.
A což „Rozmarné léto“, vynikající český film z roku 1967 nebo „Léto s kovbojem“ z roku 1975.
Neměli bychom o letních nocích zapomínat na noční oblohu. Jeden z nejvýznamnějších astronomických úkazů
léta nastane 27. července, a to úplné zatmění Měsíce, při kterém projde Měsíc středem zemského stínu. To
znamená, že bude ještě tmavší než při jiných zatměních a bude trvat nejdelší možnou dobu – a to 1 hodinu a 44
minut. Takové zatmění Měsíce bylo možné pozorovat v roce 2011 a další bude až v roce 2029. Na stejný den
připadá velká opozice Marsu, což je stav, kdy se Mars přiblíží k Zemi a zároveň bude proti Slunci. Mars se přiblíží
k Zemi na 57,5 milionu kilometrů a dalekohledem se můžou pozorovat větší detaily. Jen o 4 dny později, 31.
července, pak bude rudá planeta od roku 2003 nejblíže k Zemi.
Další oblíbené úkazy na obloze jsou výrazné meteorické roje – padající „hvězdy“. Letos budou mít Perseidy
maximum 13. srpna a v zimě Geminidy
14. prosince.
Přečtete si uvnitř
Tak až budete vyhlížet tu svoji padající
hvězdu, vyberte si to správné přání.
Memoriál Jana Litvana
str. 2
Hezké prázdniny všem přeje
Posezení pod lípami na návsi ve Slavči
str. 3
Ludmila Hálová

Mateřské a rodinné centrum – informace
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Dětský den ve Vrábči
se opět povedl
Poslední květnovou sobotu se konal ve Vrábči „Dětský den
a den otevřených dveří hasičské zbrojnice“, který pro děti
i dospělé připravili dobrovolní hasiči ve spolupráci s Mateřským
a rodinným centrem Vrábče. Dětský den uvedlo divadélko Máma
a táta s představením Červená karkulka. Poté si děti ověřily
své dovednosti při různých soutěžích, vyzkoušely si hasičskou
uniformu a stříkání na cíl, ale třeba i střelbu z luku. Největší ohlas
sklidila zábavná pěna, skákací hrad a profesionální malování na
obličej. K vidění byla i technika a vybavení našeho hasičského
sboru. Počasí nám přálo a po skončení akce si mohli rodiče
s dětmi opéct buřty, posedět a popovídat.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří akci podpořili
a podíleli se na ní, zejména tedy obci Vrábče, Budějovickým
štěrkopískům, spol. s r. o., Sboru dobrovolných hasičů Vrábče,
Divadelnímu spolku e(ND)e Vrábče, firmě MPRINT s.r.o., firmě
Party na zahradě, Pavle Kubešové, Františku Janásovi, Milošovi
a Lucii Hálové, Martinu Štěpánovi, Miroslavu Cábovi, Miroslavě
Kadlecové, Michaelu Šustrovi, Zuzaně Němcové, Jindře Vojčové,
Elišce Junkové Stýblové, Dušanu Kroiherovi, Kateřině Bendové,
Miroslavu Zaviačiči, Martinu Kadlecovi, Vladimíru Weberovi, Aleně
Neubauerové, Heleně Brtnové, Lence Cábové a dalším.
Akce se ve Vrábči konala již počtvrté a zúčastnilo se jí více jak
70 dětí s rodiči či prarodiči. Doufám, že si akci všichni zúčastnění
užili a těšíme se na další příjemné setkání.
Petra Podzimková

Memoriál Jana Litvana
TJ Vrábče pořádá dne 14. 7. 2018 12. ročník Memoriál Jana Litvana
fotbalový turnaj v kopané za účasti
Sokol Lipí
Sokol Křemže
Stará garda Vrábče

FC Nová Ves
TJ Vrábče
Stará garda Holubov

Vylosování turnaje proběhne ve 12:30 na hřišti TJ Vrábče.
I. vyřazovací zápas

13:00 - 14:10

II. vyřazovací zápas

14:20 - 15:30

Zápas starých gard

14:20 - 15:30

Zápas o 3. místo

16:40 - 17:45

Finále

17:50 - 18:55

Občerstvení v pivním stanu na hřišti zajištěno.
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Společenská rubrika
V měsíci červenci a
srpnu své významné
životní jubileum oslavují

Schwarz Petr
Ševčík Zdeněk
Kubata Zdeněk
Škulcová Jana
Stýblo Milan
Freiberger Jan
Dolejší Marie		
Litvanová Božena
Pech Josef
Stropek Václav
Chromý František
Rosecká Růžena

50 let
55 let
55 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
80 let
85 let
91 let
94 let

Jubilantům gratulujeme!

Třídění odpadu v lokalitě Vrábče-zastávka
Vážení spoluobčané místní části Vrábčezastávka. Nevím, zda se Vám líbí, jak se
třídí odpad ve Vaší lokalitě. Ne ani tak,
jak se třídí, ale jak se do kontejnerů –
nebo spíš vedle kontejnerů – odkládá
vše nepotřebné. Nemohu a ani nechci
tvrdit, že tento soustavný nepořádek
(BORDEL) je tam vytvářen místními
občany, ale vzhledem k tomu, že místo
pro kontejnery je při hlavní komunikaci
a ještě před hospodou, tak zde odloží
vše nepotřebné každý projíždějící.
Vzhledem k tomu, že není žádné místo
v této lokalitě, které by se dalo využít
pro umístění kontejnerů mimo hlavní
komunikaci, nabízí se možnost – aby se
zamezilo tomuto živelnému odkládání
odpadů – přemístit kontejnery do
Vrábče-ves, kde jsou pro to mnohem
vhodnější podmínky. Záleží jenom na
Vás, zda jste ochotni jednou za čas
odvézt vytříděný odpad do Vrábče-ves a
nebo se budete nadále dívat na to, jak se
u kontejnerů na Zastávce tvoří neustále
nepořádek (BORDEL), protože tomu
nedokážete zabránit ani Vy, ani obecní
úřad. Budu velmi rád za Vaše názory.
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Volby do zastupitelstva obce
Obecní volby se konají 5. a 6. 10. 2018. Kandidátní listinu mohou
strany, sdružení nebo samostatný kandidát podat nejpozději
66 dnů přede dnem voleb, tj. v úterý dne 31. července 2018 do
16:00 na registrační úřad. Registrační úřad pro obec Vrábče je
Magistrát města České Budějovice. Počet členů ZO v obci Vrábče
je pro nadcházející volební období stanoven v počtu 9 členů – viz
§ 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Volby do obecních zastupitelstev se řídí zákonem č. 491/2001 Sb.
Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované
politické strany a politická hnutí a jejich koalice, nezávislí kandidáti,
sdružení nezávislých kandidátů, nebo sdružení politických stran či
politických hnutí a nezávislých kandidátů. Tvoří-li volební stranu
nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči
podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další
straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva
obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení,
datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak
tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Počet podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 do voleb ZO Vrábče
činí:
• pro nezávislé kandidáty 4 %, tj. 31 podpisů
• pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, tj. 54 podpisů
Bližší informace možno získat na OÚ Vrábče.

Posezení pod lípami na návsi ve Slavči
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval jménem OÚ Vrábče v sobotu 11. 8. 2018 od 15:00 na náves
do Slavče před budovu Kulturního centra, kde pan farář Václav Habart provede vysvěcení nové zvoničky
s elektrickým pohonem zvonu – viz foto pana Josefa Bedlána. Poté bude následovat tradiční sousedské
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.
Na Vaši účast se těší
Váš starosta a celé obecní zastupitelstvo
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Mateřské a rodinné centrum Vrábče – informace
Batolecí klubík o prázdninách – provoz bude
omezený, vždy podle domluvy s Eliškou.
Zároveň hledáme aktivní maminku či kohokoliv,
kdo by měl zájem podílet se na vedení Batolecího
klubíku (středa od 9:00 do 12:00) od září 2018,
kdy nám Eliška z důvodu skončení rodičovské
dovolené odchází do zaměstnání. Prosím
ozvěte se na 739 272 749 (Petra Podzimková),
případně na e-mail mrc.vrabce@seznam.cz
nebo na facebook „Mateřské a rodinné centrum
Vrábče“.
Po prázdninách se těšíme, že se uvidíme při
dalších akcích jako je podzimní úklid Vrábče,
Halloweenská stezka odvahy a Mikulášská
nadílka.
Petra Podzimková

Firma POKORNÝ- SÍTĚ s.r.o.
se sídlem v Brloze

přijme na trvalý pracovní poměr

zaměstnance do jednosměnného
provozu.
Místo zaměstnání – Brloh
Kontakt:
POKORNÝ-SÍTĚ s.r.o.
382 06 Brloh 117
Telefon: 380 745 229
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