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    Hlas trochu připomíná houkání kalouse, které 
je možno zaslechnout z mnoha polních lesíků i 
osamocených stromů na okrajích měst a vesnic, ale 
je mnohem hlubší a silnější. Patří naší největší 
evropské sově - výru velkému.
   Výr, přestože patří k velkým druhům ptáků naší 
přírody (dospělí jedinci mají rozpětí křídel až 170 
cm), bývá znám spíše z učebnic a obrázkových 
knížek. Důvodem je hlavně jeho nenápadný způsob 
života. Přes den bývá většinou ukryt v korunách 
stromů nebo na nepřístupných sklaních římskách a na 
lov vylétá teprve pod rouškou tmy. Výr je, jako 
všechny sovy, dravec a jeho kořistí se stávají 
ptáci jako holubi, vrány či koroptve a savci až do 
velikosti zajíce či zatoulaného foxteriéra. K běžné 
kořisti patří i potkani a ježci. Protože jsou 
častou součástí výří potravy i druhy, o které má 
zároveň zájem i člověk (zajíci, bažanti a 
koroptve), byli výři v minulosti (někde i dnes) 
intenzivně pronásledováni a na mnoha místech Evropy 
zcela vyhubeni. V Čechách vyl ve 30. letech 20. 
století odhadován počet hnízdících párů na 20. Od 
té doby diky ochraně jeho stavy stouply a přesto, 
že v Čechách dnes není populace výrů ohrožena, 
celoevropská situace je jiná. Z důvodů úbytku 
hnízdních možností a vysokých ztrát v době hnízdění 
je výr zařazen mezi celoevropsky ohrožené a 
chráněné druhy.
   Skalnaté kaňony jihočeských řek patří k nej- 
významnějším evropským hnízdištím. Výři zde mají 
dostatek vhodných míst pro hnízdění v podobě 
nepřístupných skalních říms a v okolí otevřenou 
krajinu jako vhodné loviště. Výři hnízdí nejčastěji 
na zemi, ale někdy nepohrdnou i starým stromovým 
hnízdem některého z velkých dravců nebo černého 
čápa.
   Samice snáší velká bílá vejce již v průběhu 
února a března a zahřívá je okolo 35 dní. Mláďata 
opuštějí hnízdo ve stáří okolo 6 týdnů.
   Výří tok začíná již před Vánoci, a protože se 
podobnými hlasy ozývají obě pohlaví, můžete za- 
slechnout docela zajímavý koncert.
   Projděte se někdy za jarního soumraku údolím 
Vltavy, možná zaslechnete hluboké, dalekosly- 
šitelné houkání výra, budete-li mít štěstí, 
zahlédnete velikého ptáka, který zcela neslyšně 
přelétá mezi vltavskými stráněmi. Je to zajímavý 
zážitek a i když náhodou nic neuslyšíte a neuvidíte 
kromě hučících peřejí řeky, i tak jsou to krásné 
večery.

  Za zimních a jarních večerů se ze 
skalnatých strání vltavského kaňonu 
začíná ozývat pravidelné hluboké 
houkání, které se dá při troše fantazie 
převést do psané řeči jako HÚU.

Juchají zamilovaní, juchají pracanti, juchají èarodejnice, 
juchají dìti! Všichni u� vyèkávají oslavy svých svátkù!
Ètenáøi Novinek taky juchají, ale u� na nic èekat nemusí!

V

A co na to obsah?
Vesničky Blanského lesa, spojte se!

/…Z obecní kroniky - str. III./
Lepší je být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý!

/…nová rubrika Zdraví praví: "Vrátím Vám 
    zdraví" - str. IV./

Všichni se ptají, komu to hrají 
aneb sejdeme se Na rynku!

/…Srdečně zveme  na naše akce - str. IV./

Až přijde den
Absolutní demokracie

zlo vyrazí do ulic
a bude střílet

do rómů
do chrámů

zlo vyrazí do ulic
a bude řvát

mám právo
mám právo dělat si co chci!

je SVOBODA!!!
Až přijde den

Absolutní demokracie
zmizí zákon
zmizí etika

a zlo bude přetejkat
z poháru zapomnění

Proč?
Všichni nemají rádi
Všichni NĚCO nenávidí
Všichni chtějí právo

na názor
na čin

A čin zabíjí
A pomsta zabíjí
A lidi se pomalu zabíjí

a nechají prostor přírodě...

Petra Závišová



PARLAMENTNÍ VOLBY
   Volby do poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR se budou konat ve 
dnech 14. a 15. června 2002.

50 let
55 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
70 let
70 let
80 let
82 let
84 let

14.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Krásné narozeniny!

V obci Vrábče je
 k 31. březnu 

2002 přihlášeno 
k trvalému 
pobytu 462 
obyvatel.

SOCHA A OBRAZ SV. JANA NEPOMUCKÉHO25.
kvě te n

    Obecní úřad oznamuje, že dne 2. 5. 2002 od 9.00 hodin 
se bude konat v zasedací místnosti Okresního úřadu Č. 
Budějovice, Mánesova 3, 1. patro, č. dveří 131, veřejné 
projednání „Konceptu ÚP obce Vrábče“.
   Upozorňujeme, že případné připomínky je možno 
podat  ve smyslu §21 odst. 2 stavebního zákona, 
do 30-ti dnů ode dne veřejného projednání konceptu, 
řešení této územně plánovací dokumentace 
k Obecnímu úřadu Vrábče.

2.
kvě te n

če rve n

   Obecní úřad Vrábče stanoví pro voliče obce Vrábče 
1 volební okresek - volební místnost v budově hasičské 
zbrojnice ve Vrábči. Počet členů okrskové volební komise je 
5 členů + 1 zapisovatel. Zapisovatelem je jmenována paní 
Růžena Vejskrabová.

   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. Mimo území ČR nelze do přenosné volební 
schránky hlasovat.

   Z tohoto důvodu Obecní úřad Vrábče svolává na den     
10. 5. 2002 od 19.00 hodin do Pohostinství Na rynku ve 
Vrábči všechny vlastníky dotčených pozemků k projednání 
dané otázky a žádá, aby se ve vlastním zájmu na toto 
jednání dostavili a měli ještě možnost podat případné 
připomínky.

   Vážení spoluobčané,
      před jedenácti lety jsme museli odstranit z kapličky ve 
Vrábči sochu sv. Jana Nepomuckého, protože hrozilo, že 
bude odcizena. Celou dobu byla uskladněna na půdě a 
hrozilo její poškození. Přitom je socha v evidenci 
Památkového úřadu. Letos se nám podařilo uskutečnit za 
přijatelných podmínek  její restaurování, ale do kapličky se 
opět nemůže vrátit - i dnes hrozí její odcizení. Socha má 
teď po opravě cenu kolme 80.000,-Kč. Do kapličky bude 
umístěn nový obraz sv. Jana, jehož podoba bude přiblížena 
podobě sochy.

/fo/

/fh/

Petr HNILIÈKA
Vojtìch LAVIÈKA
Jan ŠVANDA
Rù�ena KALKUŠOVÁ
Ludmila DUDOVÁ
Zdenìk PÍCHA
Bo�ena ØÍMSOVÁ
Hedvika ŠINOGLOVÁ
Marie ŠTURMOVÁ
Jan MA�HA
František HÁLA
Jan JANKOVSKÝ

V mìsících kvìten a èerven 2002 své 
významné �ivotní jubileum oslavují:

Naposledy jsme se 
rozloučili s panem

Františkem ZÁVIŠEM
Rodina děkuje všem, kteří 
se zúčastnili pohřbu, 
zvláště pak Mysliveckému 
sdružení Vrábče za 
květinové dary a projevy 
soustrasti.

DO ÚTULNÉHO PROSTØEDÍ,  NA VÝTEÈNOU 
KUCHYNI  A  LAHODNÝ  BUDÌJOVICKÝ  BUDVAR

VÁS ZVE

PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
ÈTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDÌLE

 11.00 - 15.00
  ZAVØENO
 11.00 - 22.00
 11.00 - 22.00
 11.00 - 22.00
12.00 - 22.00
12.00 - 20.00

PROVOZNÍ 
DOBA:

ROMAN HOUŠKA, 

VRÁBÈE 116
0602 644 400

Alena NEUBAUEROVÁ, VRÁBČE 69
038 - 72 506 81

PONDĚLÍ - PÁTEK
SOBOTA a NEDĚLE

15.00 - 19.00
  9.00 - 19.00

   V sobotu, 25. 5. 2002 bude v kostele ve Vrábči, 
při pravidelných měsíčních bohoslužbách, usku- 
tečněna malá slavnost svěcení obnovené sochy 
a nového obrazu. Náklady na restaurování sochy 
i malování obrazu ponese z části Obecní úřad, 
zčásti Farní úřad Boršov a současně je povolena 
sbírka mezi občany. Prosíme, aby návštěvníci 
kostela 25. 5. dávali své dárky do zvláštní kasičky 
a ostatní mohou skládat případné dárky buď na 
Obecní úřad Vrábče nebo u p. Františka Hály 
nebo Františka Trse. Děkujeme.



rozebírá seznam sportovních a kulturních 
zařízení (včetně restaurací a ubytování) a 
důležitý je rozbor ekonomického  prostředí 
kolik zaměstnaných lidí dojíždí za prací 
mimo obce. V regionu je ze 4 630 lidí 3 490 
dojíždějících mimo obce, tj. 77,6%. Ve 
Vrábči z 205 zaměstnanců dojíždí 165, tj. 
85,6%. Naopak určitý počet zaměstnanců do 
obce dojíždí.
   Druhá část studie vychází z údajů první 
části a rozvádí plánované aktivity v mikro- 
regionu do roku 2010, které plánuje 
prosazovat a finančně zajistit. Je to zejména 
zlepšení dopravní obslužnosti a s tím 
související rekonstrukce místních komu- 
nikací a silnice II. a III. třídy. Budování 
kanalizace, napojení dalších částí obce na 
vodovod, čističky odpadních vod (Kamenný 
Újezd). Rozvoj plynofikace pro zlepšení 
ovzduší, údržba venkovské krajiny, 
odbahnění rybníků, výsadba zpevňujících 
dřevin u cest a vodotečí, úprava veřejných 
prostranství. Podpora rozvoje podnikání a 
cestovního ruchu. Ubytovací kapacity, 
cyklotrasy a trasy pro koně, turistické uka- 
zatele. V kulturní oblasti podpora spole- 
čenského života, místních tradic a zvyků, 
sportu a volného času, podpora místních 
knihoven. Všechny tyto aktivity jsou spe- 
cifikovány na jednotlivé obce. Vyvíjet úsilí 
k udržení zemědělské výroby v regionu. 
Zřízení domů s pečeovatelskou službou pro 
seniory. 
   Závěrem studie jsou uvedeny zdroje finan- 
cování těchto aktivit, u jednotlivých obcí je 
přímo uvedena instituce, na kterou se vedení 
mikroregionu bude obracet se žádostí o pod- 
poru. U některých je to Ministerstvo pro 
místní rozvoj, u jiných Ministerstvo kultury, 
Fond životního prostředí, Minsterstvo 
obchodu, zemědělství nebo Česká ener- 
getická agentura, ale současně je uvedeno   
u kterých akcí je povinná splouúčast obce. 
Vše bude aktualizováno v souladu s dotační 
politikou EU, státu a kraje.
   Dnes jsme se snažili stručně a zhuštěně  
přiblížit Vám význam tvořených mikro- 
regionů i aktivity, které budou prosazovány. 
Kdo by měl zájem o podrobnější informace, 
může si celou studii půjčit na obecním 
úřadě. 
   Jistě nám prominete, že dnešní pojednání 
bylo spíše souhrnem statistických dat, čili 
méně záživné. Příště už se budeme držet 
výběru ze školní kroniky.

minulém čísle Novinek jsme 
trochu odbočili od našich 
obvyklých toulek  minulostí  naší 

regionu. Je uveden počet podnikatelských 
subjektů v obcích podle zaměření a počtu 
zaměstnanců. V obci Vrábče jsou vedeny 
podniky: Pískovny (10 zaměstnanců), 
Jimaauz (10), Aboss (20). V kapitole ze- 
mědělství se uvádí, že v regionu provozuje 
zemědělské podnikání 90 soukromých 
zemědělců s různou výměrou zemědělské 
půdy a převažují vlastníci půdy, kteří ji 
pronajímají zemědělským družstvům a 
společnostem. V našem regionu jsou to 3 
družstva a 3 zemědělské společnosti. Studie 
vykazuje rozbor obyvatelstva celkem a        
z toho podíl ekonomicky aktivních - 
celkově 50,1%. Ve Vrábči je z 450 
obyvatel 205 aktivních, což je 45,6%. 
Rozbor si všímá,domů, z nich 79,8% je 
obydlených a 20,12% neobydlených. Ve 
Vrábči je to 70,4% obydlených a 20,6% 
neobydlených. Z rozboru vybavenosti obce 
vyplývá, že veřejný vodovod je ve všech 
obcích kromě Hradců a Břehova, kana- 
lizace chybí v Hradcích, Strýčicích a 
Záboří. Stav komunikací je klasifikován 
jako špatný v Boršově, Homolích, Plané, 
Včelné a Žabovřeskách. Plynofikace je      
v Boršově, Homolích, Plané, Včelné, 
Vrábči. Podrobně je uvedeno zajištění 
zdravotní péče se vzdáleností ke zdravot- 
nickým zařízením, zajištění dopravní ob- 
služnosti s vypláceným příspěvkem obcí 
dopravním podnikům. V přehledu škol- 
ských zařízení je uvedeno, že v regionu je 
11 mateřských škol, 1 škola I. stupně        
(v Boršově) a 3 školy II. stupně (Dubné, 
Kamenný Újezd, Strýčice). Z ostatních obcí 
musí děti dojíždět a obce musí finančně 
přispívat  na každého  žáka.  Podrobně se

bytový fond v jednotlivých obcích a 
to jak domy, tak i byty obydlené i 
neobydlené.  V regionu  je to 3 245 

   Počet obyvatel celého mikroregionu k 1. 
březnu 2001 je 9 231. Nejvíce obyvatel má 
Kamenný Újezd (1 858), Včelná (1 479), 
Dubné (1 083),  Boršov n./Vlt.  (922).  Nej- 
méně mají Závraty (35), Hradce (41), 
Strýčice (50), Habří (84), Kvítkovice (82). 
Vrábče má 450 obyvatel. Jinak průměrný 
počet obyvatel 18 obcí je 512, takže Vrábče 
má mírně pod průměr. Rozbor si rovněž 
všímá průměrného věku obyvatelstva. 
Vrábečský průměr činí 40 let, nejstarší 
obyvatelé jsou na Hradcích a ve Strýčicích. 
Zabývá se i vzděláním, počtu sňatků, 
rozvodů a narození. Podrobně je rozveden

obce a způsobu života našich předků a 
věnovali se trochu současnosti. Dnes 
bychom v tom chtěli ještě pokračovat. 

   Minule jsme si řekli o některých trendech 
budoucnosti našich obcí, které vycházejí   
z nového zákona o obcích, kde perspektivu 
rozvoje mají obce s větším počtem 
obyvatel a vyšší daňovou výtěžností a řekli 
jsme si, že obce se začaly sdružovat v tzv. 
mikroregiony. Tím vzniká širší základna 
pro prosazování programů rozvoje na 
orgánech státní správy.  Situace se ještě 
komplikují od 1. 1. 2003, kdy zaniknou 
okresní úřady. Obce našeho regionu se 
sdružily v „Mikroregionu Blanský les“. 
Název vznikl podle výběžku Šumavy         
s horou Kletí, Klukem a nízké horské 
pásmo se táhne až k Netolicům. Některé 
obce spadly pod správu Chráněné krajinné 
oblasti Blanský les - v naší obci je to 
Slavečsko, kde je vyhlášen zvláštní režim 
po stránce ochrany krajiny, např. stavební 
činnost se může provádět podle přesně 
stanoveného režimu.
   Pro mikroregion byl vypracován rozbor 
současné situace v jednotlivých obcích a 
výhled na rozvoj, které se budou vahou 
sdružených obcí snáze prosazovat. Dohodli 
jsme se s vedením obce, že by bylo 
užitečné s touto záležitostí seznámit 
obyvatele naší obce.

   Mikroregion Blanský les - podhůří 
sdružuje 18 obcí. Jsou to: Boršov nad 
Vltavou, Břehov, Čakov, Dubné, Habří, 
Homole, Hradce, Jankov, Kamenný Újezd, 
Lipí, Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná, 
Vrábče, Záboří, Závraty, Žabovřesky. 
Předsedou mikroregionu byl zvolen pan 
Rožboud, starosta Včelné. Bylo zadáno 
vypracování rozboru situace v jednotlivých 
obcí podle mnoha hledisek a vznikla 
studie, ze níž čerpám dnešní zprávu. Studie 
obsahuje  popis  území  západně  a  jihozá- 
padně od Č.Budějovic s průměrnou výškou 
358 m nad mořem, kopce ale vystupují 400 
- 460 m. Zabývá se i klimatickými pod- 
mínkami. Závětří Šumavy vytváří nižší 
srážkové úhrny - tzv. Dešťovou clonu. 
Spadne zde průměrně 570 - 600 mm srážek 
ročně. Archeologické nákresy dokazují 
obydlení již v dávném pravěku. V mate- 
riálu je podrobný seznam Kulturních 
památek každé obce, např. Holašovice jsou 
zařazeny organizací UNESCO na Seznam 
světového dědictví.
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Vá�ení spoluobèané  - senioøi,
dovolte mi, abych Vás pozval na slíbené „jarní“

Uskuteèní se dne 1. èervna 2002 v Pohostinství 
Na rynku ve Vrábèi od 15.00 hodin.

K dobré náladì, poslechu a tanci Vám bude 
vyhrávat oblíbená malá dechová kapela ze Køem�e.

Doprava bude zajištìna autobusem.

Trasa autobusu:
Slavèe - náves
Vrábèe - zastávka pøed hospodou
Koroseky - náves
Záhorèice - náves
Jamné - náves
Kroclov - náves

14.00
14.05
14.20
14.25
14.30
14.35

Vá�ení senioøi, všichni jste co nejsrdeènìji zváni a 
prosím, aby toto pozvání prostøednictvím Novinek 
bylo bráno jako oficiální pozvánka, proto�e osobní 
pozvánky nebudou zasílány.
Ukonèení posezení pøedpokládáme asi ve 21.00 
hodin.
Na bohatou úèast a na setkání s Vámi se tìší

   František Ohrazda, starosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VRÁBÈE USPOØÁDÁ 
V SOBOTU 18. KVÌTNA 2002 OD 13.00 HODIN

SE SETKÁNÍM HASIÈÙ A USPOØÁDÁNÍ

PØÁTELSKÉ SOUTÌ�E
PO�ÁRNÍCH DRU�STEV NA HØIŠTI ZA HASIÈSKOU ZBROJNICÍ.

jE OÈEKÁVÁNA ÚÈAST DRU�STEV OKOLNÍCH SBORÙ.
OBÈERSTVENÍ NEBUDE CHYBÌT!

PO SKONÈENÍ SOUTÌ�Í A OCENÌNÍ UMÍSTÌNÝCH DRU�STEV 
BUDE V SÁLE POHOSTINSTVÍ NA RYNKU POSEZENÍ 

PØI HUDBÌ A ZPÌVU!
VŠICHNI OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI!

DALŠÍ PØÍVAL MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 
V KOPANNÉ NA HØIŠTI VRÁBÈE - ZASTÁVKA!

VRÁBÈE vs. PEDAGOG È.B.
VRÁBÈE vs. FC ROMO È.B.
VRÁBÈE vs. D. BUKOVSKO B
VRÁBÈE vs. JANKOV B

nedìle   5.5.2002  16.30
nedìle 12.5.2002  16.30
nedìle   2.6.2002  17.00
nedìle  16.6.2002 17.30

VŠECHNY SVÉ                 PØÍZNIVCE ZVE
TJ VRÁBÈE             ODDÍL KOPANNÉ!

VV

 Dnešním vydáním počínaje zařazujeme 
novou rubriku o zdraví. Každého z nás 
někdy něco potrápí, a tak Vám 
poradíme, jak se můžete vypořádat    
s drobnějšími neduhy, aniž byste ob- 
těžovali obvodního lékaře, který má 
svých starostí beztak dost.

   Vezmeme to pěkně popořádku a dnes začneme 
velice častým problémem, nazvaným

   Příčiny vzniku aftů jsou nedostatek 
vitamínů, zažívací potíže, alergie na po- 
traviny, infekce, poranění nebo špatně padnoucí 
zubní protézy.

Léčení: přiložíme vychladlý velký čajový sáček
: vyplachujeme teplou slanou vodou
: vyplachujeme šalvějovým čajem
: vyplachujeme studeným čajem
: vyplachujeme teplou vodou, do které

  jsme přidali pět kapek tea tree

   Pokud během dvou týdnů nezabere žádný způsob 
léčení nebo se afty déle než týden neustále 
zvětšují, NAVŠTIVTE LÉKAŘE.

     Pramen: Léčíme se s přírodou

Kuřecí stehna, 1 cibule na 
kostičky, 1-2 lžíce strouhaného 
sýra, 4 stroužky rozetřeného 
česneku, 3 lžíce citronové 
šťávy, 1 kysaná smetana, 4 lžíce 
oleje, 1 lžička cukru 2 lžičky 
soli, 1/2 lžičky chilli, 1/2 
lžičky pálivé papriky.

   Všechny suroviny smícháme a do vzniklé 
směsi naložíme kuřecí stehna. Necháme uležet 
do druhého dne. Potom pečeme zakryté asi 30 
minut. Občas potíráme marinádou z pekáče. 
Nakonec odklopíme a dopečeme, nandáme na 
talíře, necháme si šmakovat a baštíme!

Milé dìti, vezmìte své kamarády, sourozence, 
maminky, tatínky, babièky, dìdeèky, tetièky i 

strýèky a pøijïte oslavit svùj velký svátek
v sobotu 1. èervna 2002 na zahradu 

Hospody na zastávce ve Vrábèi !


