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Ve Vrábči i přilehlých vískách se staví a 
buduje jen to fičí. Doufejme, že řady 
našich obyvatel rozšíří jen samí dobří a 
laskaví lidé a společně budeme utvářet 
malebnou jihočeskou vísku, na níž oko 
s velkou radostí pohlédne a srdce zaplesá. 
Na fotce jsou pozemky určené pro další 
zájemce o usazení se ve Vrábči, 
které          vypatrály v nabídce realitní 
kanceláře Dnes s.r.o. Pro zajímavost 
dodejme, že cena je 366,-Kč za m .

MLADÍ, STAŘÍ, VŠICHNI S HARABURDÍM 
BĚŽÍ

A TA NEJMENŠÍ CHASA PRO ODPAD 
JDE DO LESA

POUTĚ ZVOU TĚ

DOBA VÁLEČNÁ JE ZLÁ, LIDEM ÚSMĚV 
ODPÍRÁ

Sběr velkého i nebezpečného odpadu /str. II/

Cesta zaneřáděným lesem /str. III/

Pozvánka na Pouť a Poutní mši svatou /str. III/

Tak jest psáno v kronice /str. IV/

mn

U slaveckého rozcestí prý hořel les. • Helenka Vondráčková 
sršela vtipy, davy šílely, ladná těla se vrtěla 
v rytmu nejprofláklejších hitů - vrábecká 
hospodská zahrada ožila Travesti show!  
Na stejném podiu hráli o den dříve Babouci - 
trochu jiná sortička, přesto stejný úspěch. •  Nejen 
touto dovádivou tečkou na konci prázdnin si 
získala nově osazená Hospoda Na Zastávce řadu příznivců a 
stálých hostů, a to nejen z řad vrábeckých. 5 druhů pivka, 
příjemný personál, stále něco dobrého na zub - konečně 
hospůdka, jak má být. Teď už zbývají jen 3 přání - první: aby 
hospodští nepolevili ve svém snažení, druhé: aby hosté 
ocenili jejich snahu a svou hojnou návštěvou je stále 
podporovali a třetí: aby si obecní zastupitelé vážili 
prosperujících podniků ve své obci a svými případnými 
nešetrnými zásahy nedopustili znechucení podnikat ve Vrábči 
/bohatě stačí často nesmyslné zákony a přehnané nároky 
nejrůznějších úředních vyhlášek/. • Bohužel, Novinky se 
stále nestaly interaktivním místním plátkem, o což usilovaly 
již při svém vzniku před třemi roky - opět nikdo nevznesl 
jedinou poznámku, dotaz, připomínku, stížnost... Lidi, čtete 
nás vůbec? Nebo jen nemáte potřebu vyjádřit se k věcem 
veřejným? Nebo vás nezajímají? Nebo co? • O poněkud laxním

přístupu k otázkám veřejného života vypovídá i nulový počet 
vznesených podnětů ze strany slavečských občanů na výzvu 
obecního zastupitelstva, aby se vyjádřili k nejvhodnějšímu 
využití domku bývalé mateřské školky. OZ to ale nevzdalo a 
nechalo doručit Slavečákům až pod nos anketní lístky, na 
kterých si mohou zvolit jim nejbližší variantu dalšího naložení 
se  „školkovým“ baráčkem. •  Dvě obrovské, majestátně 
působící, ale asi zároveň okolí ohrožující břízy  zmizely ze 
zahrady kolem chaty paní Horákové (u Švandů) ve Vrábči na 
zastávce. • To už se asi nikdy nezmění: silnice vedoucí obcí 
Vrábče - zastávka bude asi navěky pro spoustu šílených, 
naprosto bezohledných řidičů závodní dráhou. Zvířata 
nezvířata, děti neděti, vlak nevlak - nebezpečně velký počet 
nebezpečně jedoucích řidičů výsměšně překračující přikázanou 
„padesátku“ o několik desítek kilometrů v hodině. Retardéry 
nejsou prý možné, policie nestíhá nebo na to kašle, hřebíky na 
silnici by poškodily i počestné automobilisty - tak co s tím? • 
Penzion a Hospůdka u Chaloupků je na prodej. Škoda, měli 
jsme ji rádi (obzvláště, když tam ještě byla Ivanka) • Novinky 
už se dostaly až do města! Jakožto oficiální obecní tiskovinu si 
vyžádala Městská knihovna v Č. Budějovicích zasílání 
povinného výtisku, který je ukládán v knihovním archivu.

NOVOSTI•ZVĚSTI•POVĚSTI•RADOSTI•STAROSTI•VŠELIJAKOSTI
Hrc-prc a je po létě! Zdálo se vám to 

dovolenkování krátký? Taky že bylo! 
Teď zas svižným krokem směrem v robotu, 

v školní lavice (možná) a v plískanice! Jó, lidičky 
zlatý, to jste si neměli tolik stěžovat na ty strašný 

vedra! Ale můžu vás uklidnit, i tak by se ten 
podzim chca-nechca dostavil. Ten je totiž stejně 

pravidelný, jako ve vašich rukou
 právě se ocitunvší zbrusu čerstvé

I když marně čekají na vaše reakce na svou 
podobu i vizáž, jakož i na obecní dění, přináší 

vám jako obvykle informace nejrůznějšího 
charakteru, včetně inovované úvodní rubriky 
Události dvouměsíce, kde se nevěnují pouze 
jedné záležitosti, ale proberou vše, co se kde 

šustlo, co se jim doneslo nebo co je 
nenechává klidnými! Užijte si to!

mn



20.
záříObecní úřad Vrábče oznamuje všem 

občanům, že v sobotu 20. září 2003 
bude proveden sběr nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu.

OZ schválilo navýšení nákladů na realizaci kanalizačního 
sběrače v lokalitě Vrábče-zastávka pod tratí o 65.000,-Kč 
z důvodu vzniklých komplikací při výkopových pracech.
OZ schválilo, že v příštím roce bude žádáno o dotační titul 
200.000,-Kč na obnovu fasády Hospody na zastávce 
ve Vrábči.

OZ schválilo smlouvu o dílo na Odvodnění povrchové vody 
v obci Vrábče. Smlouva na částku 288.843,- Kč vč. DPH byla 
uzavřena s firmou Senior s.r.o. 
OZ se po jednání o využití objektu budovy bývalé MŠ Slavče 
rozhodlo, že do diskuse zapojí obyvatele Slavče, a to formou 
aketních lístků, které jim budou doručeny. Slavečtí si tak 
budou moci sami rozhodnout o dalším osudu této budovy. 

Příští jednání OZ se bude konat 3. září 2003.

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že naše obec vlastní a spravuje 
hřbitov, musí mít pode zákona o pohřebnictví 
uzavřenou nájemní smlouvu s každým nájemcem 
hrobového místa. Z tohoto důvodu se na Vás 
obracím  s prosbou, abyste se Vy, kteří máte na hřbitově 
ve Vrábči pronajato hřbitovní místo, dostavili v úřední 
den (středa) nejpozději do konce roku 2003 na Obecní 
úřad Vrábče, kde s Vámi bude uzavřena nájemní 
smlouva na toto hřbitovní místo. Prosíme Vás, abyste 
tuto informaci poskytli i Vašim známým, o nichž víte, že 
mají pronajatý hrob na hřbitově ve Vrábči a tyto Novinky 
se k nim nedostanou.
Zároveň - už po několikáté - upozorňuji na zanechávání 
různých předmětů (váziček, skleniček, světýlek apod.) za 
pomníky na hřbitově. Tyto předměty značně komplikují 
údržbu hřbitovní zeleně a velmi překážejí při sečení. 
Proto Vás žádám, abyste nenechávali za pomníky žádné 
předměty. Děkuji.

OZ schválilo hospodaření obce Vrábče 
k 30. 6. 2003:
příjmy:     2.810.218,47 Kč
výdaje:    1.323.961,12 Kč
zůstatek: 1.486.257,35 Kč

LEDNIČKY, MRAZNIČKY
TELEVIZE, POČÍTAČE, ZÁŘIVKY
PLECHOVKY SE ZBYTKY BAREV, ŘEDIDEL, 
LEPIDEL apod.
AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY, OLEJE
ZNEČIŠTĚNÝ TEXTIL OD OLEJŮ
LÉKY

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 A.S.A. od 
občanů uvedené odpady. Tento sběr je zdarma a je určen 
pouze pro občany /fyzické osoby/ obce Vrábče, nikoliv pro 
podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský 
průkaz. Případné dotazy zodpoví OÚ Vrábče.

náves
parkoviště u hospody
náves
před hasičárnou
před hasičárnou

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

Slavče 
Vrábče-zastávka
Kroclov
Vrábče - ves
Koroseky

Šinete-li si to hlavní silnicí směrem od Budějovic - neznalí zdejšího 
kraje - a hledáte-li jakýsi objekt či bodrého místního občana v obci 
Vrábče - zastávka, pak se vám téměř jistojistě stane, že se rázem 
octnete sice ve Vrábči, ale úplně jiné než jste očekávali - ve Vrábči - 
ves. Spolehnuvší se na dopravní značení podél komunikace jste 
totiž odobočili z hlavní silnice na vedlejší silnici vedoucí do Vrábče 
a očekávali po 1 km vytoužený cíl. Teprve po zralejší úvaze, 
případně po dobré radě náhodného kolemjdoucího se dostanete 
minimálně na druhý pokus tam, kam jste původně zamýšleli - do 
Vrábče „zastávecké“.

V Jihočeském kraji funguje 52 obnovitelných zdrojů, tedy míst 
vyrábějících elektřinu vůči přírodě šetrným způsobem. Celou 
polovinu z těchto zdrojů představují malé vodní elektrárny, 
dále se využívají výtopny na biomasu, oblíbené je využívání 
sluneční energie prostřednictvím speciálních střešních ko- 
lektorů. Energii lze získat třeba i z odpadu v čistírnách odpad- 
ních vod, jelikož tam při procesu čištění vzniká bioplyn. 
V menšině zatím zůstávají dvě jihočeské větrné elektrárny - 
jedna stojí v Měšicích u Tábora a druhá v obci Vrábče - ves. 
Aby toto zařízení vyrábělo proud, musí foukat vítr o rychlosti 
alespoň čtyři metry za vteřinu. „Komplikací je skutečnost, že 
vítr fouká nerovnoměrně a neustále mění směr. To znamená, 
že kolísá výkon a větrná elektrárna se často odpojuje a 
připojuje do sítě,“ posteskl si majitel Milan Ševčík.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
V provozu od r. 1995, je připojena k síti JČE.  
Typ větrné elektrárny: horizontální, prototyp vlastní výroby - 
firma BESE, dvoulistý rotor průměru 6,34 m, 
třífázový asynchronní generátor 160 M 06  
Výška stožáru:  11,5 m, celkový instalovaný 
výkon: 12 kW. Jmenovitý výkon 7,5 kW 
při rychlosti větru 10 m/s, pracuje při 
rychlosti větru 4 až 20 m/s. 
Původní prodejní cena: 495 000,- Kč.  Zd roj : Atlas  zařízení využívajících obnovitelné zdro je 

energie CALLA.ECN.CZ a S ILVARIUM.CZ

mn

František OHRAZDA, starosta obce

I když se může někomu jevit  tento problém jako 
malicherný, přesto bych se přimlouval za jeho vyřešení. 
Spousta cizích lidí, kteří hledají Vrábči - zastávku totiž zákonitě 
rovnou odbočí, protože netuší, že by mohla být kousek dál ještě 
jedna Vrábče. Přestože dopravní značení nespadá zřejmě přímo do 
kompetencí obecního úřadu, obracím se na pana starostu a naše 
obecní zastupitelstvo, zda by s tím přeci jenom nešlo něco udělat.
Děkuji.



60 let 
60 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let

C H R O M Ý  Jan
D O L E J Š Í  Václav
F E S S L  Josef
J E L Í N K O V Á  Marie
F E S S L O V Á  Kristina
K O S T O U R K O V Á Terezie
V A L E N T O V Á  Terezie

POUTNÍ   MŠE   SVATÉ
k uctění narození Panny Marie.

V podzimním období svá významná 
životní jublila oslavují:

Barevný a radostný podzim a pevné zdraví 
přejeme všem našim jubilantům!

Milovníci dechové hudby jsou pak srdečně 
zváni do Pohostinství Na rynku ve Vrábči k 
„POUŤOVÉMU POSEZENÍ S HELIGONKAMI“

Vrábče      K. Újezd B
Vrábče      Žabovřesky
Vrábče      Mokré
Vrábče      Pedagog
Vrábče      Nová Ves
Vrábče      Černý Dub

N
N
N
N
N
N

31. 8.
14. 9.
28. 9.
12.10.
26.10.
  9.11.

17.00
17.00
16.00
15.30
14.00
13.00

U toho prostě nesmíte chybět!

A opět se hlásí TJ Vrábče oddíl kopanné, 
aby pozval všechny své fanoušky a 
fotbalové nadšence na mistrovská 
utkání na hřiště Vrábče - zastávka!

Těším se na vás, doufám, že přijde 
každý, kdo má zdravé ruce, 
rodičům a babičkám i dědečkům 
také předem děkuji za účast.    

Vrábče - zastávka, č.p. 69
387 250 681
levna.moda.vrabcak@seznam.cz
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN, CELÝ DEN!

připomínám akci 

Jedná se o vyčištění části lesa od hnusných odpadků, 
které nám po sobě zanechali prázdninoví hosté. Sejdeme 
se v sobotu 6. září 2003 před Hospodou na zastávce, 
druhé stanoviště bude pro děti ze vsi a okolí před 
budovou Obecního úřadu ve Vrábči. Nemusíte si s sebou 
brát nic, pytle a rukavice budou pro vás připravené.
Plánovaná disotéka z technických důvodů odpadá, 
ale nebojte se, zkrátka nepřijdete.
Každý účastník obdrží diplom se svým jménem. 
Tímto diplomem si na Velké vánoční besídce 
zajistí pěkný dárek.

V neděli 14. září 2003 přivítá od 
14.30 hodin kaplička nad Slavčí 
všechny poutníky u příležitosti

ZÁŘÍ
  7. 9.  Lipí    Pouť v Kališti u Lipí 
27. 9.  Homole   Václavská zábava 
 

ŘÍJEN
  Včelná   Škola lidových řemesel 

10. - 12. 10. Homole VI. výstava exotických rostlin,  
           orchidejí a textilních hraček, 

                                   v zasedačce OÚ Homole  
25. 10.  Dubné           Posvícenská taneční zábava od 

     19.00 hod. v KD Dubné 
25.10.   Žabovřesky   4. setkání heligonkářů

V kapli svatého Václava se bude konat 
v neděli 28. září 2003 od 11. hodin

POUTOVÁ MŠE SVATÁ



září je svátek sv. Václava. Na 
tento den si připomínáme ne- 
jen památku hlavního patrona 
země české, ale letos už 66 
výročí postavení kostelíka ve

Vrábči, který je tomuto světci zasvěcen. 
Vzpomínáme úsilí a obětavosti našich 
otců a dědů při budování tohoto 
kostelíka. Někdy tomu budeme věnovat 
celý článek. Všude se na svátek patrona 
každého kostela vždy slavila pouť. Ve 
větších farnostech velká, u nás menší a i 
dens, kdy význam poutí poněkud 
poklesl, se snažíme alepsoň v malém 
udržovat tradice poutí. V minulosti byly 
poutě jednou z hlavních událostí roku.
Vzpomínáme nejen na poutní boho- 
služby, ale i na pouťové promenády mezi 
krámky s pouťovými cukrovinkami , ale 
i potřebami pro hospodářství a domác- 
nost, na každé velké pouti v Boršově, ale 
hlavně ve Křemži nebo v Dubném bylo 
vždy několik krámků trhosvinenských 
ševců s ručně šitými pracovními i vy- 
cházkovými botami a samozřejmě ko- 
lotoč, houpačky i střelnice. Mládenci 
kupovali děvčatům kornouty cukroví a 
perníková srdce s nápisem „Z lásky“      
v očekávání, že za to srdce perníkové mu 
dá to své. Do každé rodiny přijížděli na 
poutní návštěvu příbuzní, takže to byla 
příležitost k setkávání lidí. Vždyť i děj 
opery Prodaná nevěsta se odehrává na 
pouti. Postupně však význam poutí 
poněkud upadal. Nahrazují ji různé vele-
trhy, hobby výstavy apod. Nám, starší 
generaci, však zůstávají vzpomínky na 
slavné poutě. Patří to k paměti národa. K 
dokreslení atmosféry pouti jsme si 
dovolil použít jednu básničku.

Habsburk dodnes žije a politicky se 
angažuje, bohužel však nepříliš prátelsky k 
naší zemi, zejména v otázce sudetských 
Němců). Popisuje se mimořádně krutá 
zima za situace, kdy byl v důsledku 
válečného snížení těžby uhlí katastrofální 
nedostatek paliva. Navzdory těmto těžkým 
časům byly každoročně pořádány Dětské 

Zarděla se nachem, usmála se tence
a pak jej rychle skryla v kapsy na sukénce.
I já se styděl, ale nějak sladce
a měl strach, ať neřekne nic matce.

Kdepak je dnes asi
moje víla s cůpky dvěma
odpověď však pro mě nikdo nemá
Je trochu smutná moje balada
už je to dávno, ještě zamlada.

žíváni k provádění sběru materiálu pro 
válečné hospodářství i peněžních sbírek pro 
Červený kříž a válečné sirotky. Učitelé se 
stále angažovali při soupisech zásob k 15. 
říjnu a agitovali pro upisování válečných 
půjček. Popisují se ceny potravin, které se 
znovu zvýšily, ale co horšího, mnohdy se 
nedostávaly ani na úřední poukázky. Do 
obce začaly docházet úřední kontroly, 
například 30 vojáků s úředníky z hejt- 
manství, všecko prohledali a zásoby, které 
převyšovaly soupis „rekvírovali“, to zna- 
mená bez náhrady odebrali. 3. ledna 1916 
postihla celý region zimní bouře se záplavou 
sněhu, což ovlivnilo vyučování. 27. srpna 
dominuje zpráva, že 21. listopadu zemřel 
císař František Josef I. ve věku 86 let. 
Kronika popisuje život a zásluhy  o říši.     
K zemím koruny české však neměl dobrý 
vztah. Např. nikdy se nedal korunovat 
českým králem. O tom se ale školní kronika 
neodvažovala zmiňovat, ale popisuje nástup 
posledního císaře Rakousko-Uherska, kte- 
rým byl Karel I. V kronice je popsán jeho 
životopis i císařovny Zity (jejich syn, Otto

Pod lipou u hřbitova stojim
na rodnou vísku hledím
vesničko milá, žřím tvůj obraz sladký
a mysl má se vrací v čase zpátky

Je poutní den
a lidé z blízka i dáli
v kostele Boha chválí
Naše mysly tehdy ještě dětské
zaujaly věci hlavně světské

   Za kostelem kolotoč a boudy stály
   a v nich všechny věci tak krásnými

   se zdály
  míchali jsme okurky i med turecký
  a jak nám bylo špatně, svědčím 

       za všecky

Byl jsem tehdy druhé třídy žáček
a na pouti jsem koupil malý olovňáček
můj první dárek svoji lásce prvé,
bylo na něm sklíčko teplé barvy krve.
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František HÁLA

dny, děti využívány ke sběrům materiálů, 
léčivých bylin i k peněžním sbírkám. 
Učitelé k agitaci pro upisování 5., 6., 7., 8. 
válečné půjčky. Tyto půjčky vynesly v naší 
obci asi 20.000 K. Děti byly uvolňovány   
z vyučování k pomoci v domácím hospo- 
dářství. Tak plynula těžká válečná léta.
Tolik pro dnešek. Příště už dosáhneme 
roku 1918, který znamenal zlom v průběhu 
války a historickou změnu v životě našeho 
národa.

Tolik úvodem. Jinak budeme pokračovat      
v listování školní kronikou v pohnutých 
letech první světové války, rokem 1915/16. 
Zápisy začínají počtem dětí. Celkový počet 
125, z toho 57 chlapců a 68 dívek. Učitelský 
sbor zůstává ve složení K. Čumpelík - řídící, 
Josef Trubač - učitel, M. Kačerová - ruční 
práce, T. Jakš - náboženství. Školní rozpočet 
v částce 626 K. Opět se zeširoka popisují na- 
rozeniny císaře a 67. výročí nástupu 
Františka Josefa na trůn, ale i jak učitelé se 
museli zapojit do seznamování záků i 
občanů s událostmi na frontách např. znovu- 
dobytí Lvova v Haliči a Lovčenu a Celyně v 
Černé Hoře. Byl odeslán projev solidarity 
učitelů k Rakousku-Uhersku. Žáci byli vyu-

Stač í jen rozeznít struny…
…a tíživé myšlenky opadají.

Vnímat jedinečnost okamžiku.
Jedinečnost hudby.

Přání?
Potřeba.

Zbavit se těžkosti lidí.
Přesycenost hluků zmizí v jediné melodii.

Stačí jen nechat se prostoupit.
Čistota.

Pak přece můžeš klidně jít!
Dýchat!

Nedržím Tě.
Snad uvidíš i Ty nevšednost tohoto dne.

Možná o půlnoci půjdeš zatančit
měsíci.

V kolotoč i kouzel a lehkosti
budeš i Ty milovat ty struny.

Otevřu Ti oči.
Budeš náhle bosý lítat po lese.

Možná se budeš chtít vrátit.
Všednost Tě již pohltila.

Cigaretu nikdo nezamáčkl.
Tak prosím.

Jdi si.

Možností je tolik…
Všechny musíš milovat.

Musíš?
Musíš toho přeci tolik stihnout!

Můžeš.
Stač í jen rozladit struny…
…a oči zůstanou zavřené.

Zašeptám:
Škoda zbytečného života.


