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V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto 
patří odevzdat do sběrného místa, které má obec zřízeno.

UPOZORNĚNÍ

Slavče
Vrábče-zastávka
Kroclov
Vrábče-ves
Rozinka
Koroseky

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.30
10.45 – 11.15
11.30 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00

náves
parkoviště u fotb. hřiště
náves
před hasičárnou
před čp. 108
před hasičárnou

Jaké druhy nebezpečného odpadu se 
sbírají:
■  plechovky se zbytky barev, ředidel, 
    lepidel atd.
■  akumulátory, monočlánky, oleje
■  znečištěný textil od olejů, léky

Jaké druhy velkoobjemového odpadu 
se sbírají:
■  pneumatiky – pouze z osobních 
    automobilů
■  koberce
■  bojlery
■  nábytek
■  různé plasty
■  čistý textil – oděvy (svázané do balíku)

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.

Seznam míst - sobota 3. listopadu 2018

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 3. 11. 2018 bude 
proveden sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu.

Vážení spoluobčané, Vy kteří nemáte 
v  domácnosti obecní rozhlas, nebo 
Vy kterým nefunguje a nebo jste 
ho odpojili ze sítě oznamuji, že byl 
zřízen na stránkách obce www.vrabce.
cz elektronický rozhlas. Hlášení je 
možné přehrát na počítači, nebo 
v  chytrém telefonu. Na úvodní stránce 
internetových stránek obce je v  pravé 
části rubrika s  názvem „Hlášení 
rozhlasu“. V této rubrice je vždy poslední 
hlášení. Na toto hlášení klikněte a 
spustí se Vám zvukový záznam. Kdo má 
zájem být informován o nově vložených 
informacích nebo hlášeních na stránky, 
tak je možné se zaregistrovat v rubrice 
„Aktuality na email“, aby Vám přišla 
zpráva na Váš email, že na stránky obce 
byla vložena nová informace. Tímto 
způsobem budete informováni o všech 
důležitých sděleních.

Hlášení rozhlasem
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice a Domov Matky 
Vojtěchy zve na benefiční akce
7. 9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská dechová  kapela, od 
17:00 v parku hospice, vstupné dobrovolné
5. 10. 2018 – ŽERNOVÁČEK, venkovní divadelní vystoupení,  
pohádka Lotrando a Zubejda, od 14:00 v parku hospice,  vstupné 
dobrovolné
13. 10. 2018 – Jiří Schelinger Memory Band – taneční zábava, 
výtěžek bude věnován hospici,  Národní dům Prachatice od 19.00, 
vstupné 190-220 Kč
Bližší informace na www.hospicpt.cz.

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. zve veřejnost
20. 9. 2018 – Kurz: Regenerace  pracovních sil – zvládání stresu 
a prevence syndromu vyhoření
18. 10. 2018 – 5. narozeniny Vzdělávacího institutu, přednáška, 
prohlídka areálu, prezentace aktivit
Bližší informace na www.vzdelavaciinstitut.eu.

Program benefičních akcí
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Společenská rubrika 

Plánský Stanislav  
Pech Josef   
Kozelka Václav  
Marková Marcela  
Končel Otakar   
Ohrazda František  
Chromý Jan   
Dolejší Václav   
Kouba Václav   
Bíca František   
Honsová Ludmila

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
75 let
75 let
89 let
89 let
93 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci září a říjnu 
své významné životní 
jubileum oslavují

14. 7. 2017 se uskutečnil 12. ročník Memoriálu Jana Litvana, 
který vyhrál Sokol Lipí. Místní TJ Vrábče obsadila 2. místo.  

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

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

K. Újezd B

Dívčice

Borek

Mladé B

Lišov B

Týn B

Ne 19. srpna

Ne 2. září

Ne 16. září

Ne 30. září

Ne 14. října

Ne 28. října

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

Pro pravidelné aktivity 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. 
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“. 

Poutní mše svatá
V neděli 9. září 2018 od 14.30 hodin se bude konat Poutní 
mše svatá v kapličce nad Slavčí k uctění narození Panny Marie.

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

Vážení spoluobčané, na základě 
dotazu některých občanů Vám sděluji 
následující informaci ohledně vývozu 
tříděného odpadu.

Plasty –  každý týden v úterý
Papír –  každý týden ve středu
Sklo –  na zavolání  (čtvrtek-pátek)
Textil –  na zavolání
Kovy –  na zavolání 

Jak se vytříděný  
odpad vyváží

Batolecí klubík

V pátek 7. září 2018  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.

Sběr železného šrotu
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do 

zastupitelstev obcí 

Starosta obce VRÁBČE podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o 
volbách do Zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů 

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5. 10. 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. 10. 2018 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 ve 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

Výstava ovoce – „K výročí založení republiky“
Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 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 devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako Česká hospodářská škola na místě zvaném Na Krásné vyhlídce (dnešní 
Rudolfovská ulice č. 92). Například ve školním roce 1898-1899 studovalo ve dvou ročnících 22 žáků.  V letech 1918-

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. 
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční 
vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů. 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

1948 byly při škole postupně otevřeny kurzy pro učitele lidových 
hodpodářských škol, lidová škola zemědělská a učňovská 
škola zahradnická. V  současné době naši školu navštěvuje 
kolem 600 žáků všech maturitních oborů, dále také mnoho 
posluchačů Jazykovou školu. Celkový počet zaměstnanců je 
107. Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá k dobré 
pověsti školy,“ dodává ředitel školy Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: 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 
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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

Za divadelní spolek eNDe Vrábče bych 
tímto chtěla velice poděkovat všem 
divákům, kteří navštívili premiérové 
představení Hrobka s vyhlídkou, za 
jejich potlesk, přízeň   i za příspěvek do 
divadelní kasičky. Dále děkujeme panu 
starostovi za ocenění naší práce a v ne-
poslední řadě panu ing. Janu Traplovi za 
pořízení fotodokumentace, kterou si již 
teď můžete prohlédnout na webových 
stránkách, a panu Šoberovi za pořízení 
video záznamu. Děkujeme. 

Mája Neubauerová

Poděkování

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem majitelům 
psů, že v sobotu 15. 9. 2018 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 90 Kč. 
Kombinovaná vakcína na požádání stojí 290 Kč. 
Očkovací průkaz psa s sebou.

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

-
-
-
-
-
-
-

Očkování psů

Vážení spoluobčané,
předstupujeme před Vás jako skupina lidí, kteří se chtějí ucházet 
o Vaši důvěru. Velmi si vážíme Vaší podpory při podepisování 
petice pro naši kandidaturu. K účasti ve volbách do zastupitelstva 
obce, jsme se rozhodli z  toho důvodu, že chceme nabídnout 
nový pohled na směřování obce a podpořit rozvoj všech částí 
Vrábečska. Rádi bychom udělali vše pro to, aby se celé Vrábečsko 
stalo příjemným a kulturním místem k žití, podnikání a odpočinku 
spoluobčanů i návštěvníků. Volební program a kandidátní listinu 
představíme letákem ve Vaší schránce.

Sdružení nezávislých kandidátů
Klucí z podkluka a taky dvě holky 

POZVÁNKA K VOLBÁM / 5. – 6. ŘÍJEN 2018

www.facebook.com/klucizpodkluka

Vážení spoluobčané, v  minulém vydání Novinek byla podána 
informace o provozní době místní kompostárny. Termín otevření 
kompostárny byl majitelem kompostárny panem Zdeňkem 
Kubatou stanoven na jeden den v  týdnu a to na pondělí. Po 
konzultaci s  panem Kubatou, zda by bylo možné otevírací dobu 
rozšířit, bylo s  panem Kubatou dohodnuto, že do odvolání bude 
kompostárna otevřena nepřetržitě celý týden. Věřím, že když vyšel 
pan Kubata vstříc požadavku občanů, tak bude ze strany občanů 
na kompostárnu ukládán opravdu jen odpad, který tam patří. Děkuji 

Provoz kompostárny

panu Kubatovi za jeho vstřícnost a Vám vážení 
spoluobčané za kvalitní kompostování.


