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 Kulturní centrum ve Slavči 

 Z jednání zastupitelstva 

 Budou volby... 

 Kdo chytne více kaprů aneb rybářské 

závody 

 Z naší kroniky... 

 

N O V I N K Y 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 66,    ročník IX.,  květen—červen 2010,   dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

Váţení spoluobčané. 

 

Jak jistě všichni víte, probíhá v těchto dnech rekonstrukce historické budovy bývalé hasičár-

ny ve Slavči na návsi. Po jejím dokončení zde vznikne malé kulturní centrum, které naší obci 

dosud chybělo . Po dokončení rekonstrukce by měl tento komplex sestávat z těchto částí :  

1) společenská a zasedací místnost, slouţící ke společenským a slavnostním sešlostem 

2) expozice historických předmětů, sestavená výhradně z věcí, zapůjčených vrábečskými 

občany, která by ukázala dovednost a píli našich předků 

3) galerie současného místního umění, to znamená obrazů, fotografií a ručních prací 

Chtěli bychom Vás , váţení spoluobčané, poţádat o spolupráci na vytvoření důstojné a pro 

širokou veřejnost zajímavé výstavy ţivota v naší obci. Pokud máte doma jakékoliv historické 

předměty, ať uţ uţitkové nebo dekorační, dobové fotografie a další zajímavosti, a rozhodne-

te se je zapůjčit, přispějete tím velice ke zkulturnění vaší obce . Kaţdý takový předmět bude 

zaevidován, obdrţíte smlouvu o zapůjčení - a na cedulce bude uvedeno , z jaké doby přibliţ-

ně pochází a kdo předmět zapůjčil. Fotografie budou naskenovány a vráceny.  Velmi přivítá-

me také umění ze současnosti, které ukáţe, ţe i v dnešní době se mnozí  lidé zabývají malo-

váním, fotografií ,batikováním a dalšími ručními pracemi , které si zaslouţí obdiv a úctu ostat-

ních. 

E mail: aja.neubauerova@seznam.cz 

Mobil: 776 550 681 
Děkujeme srdečně za příspěvky do Vašeho kulturního centra. 

 

S hlubokým zármutkem v našich srdcích jsme se sešli dne 9.4.2010, abychom vyprovodili na poslední cestě našeho milovaného 

spoluobčana,   pana Františka Hálu. S pocitem hlubokého smutku a upřímné účasti jsme stáli nad otevřeným hrobem, abychom 

vzdali poslední úctu a díky vzácnému člověku. Pro mnohé z nás nebyl František jen spoluobčanem, ale i dobrým přítelem. 

  František se doţil bez mála dní krásného věku devadesáti let. Jeho ţivotním krédem bylo “Ţivot třeba ţít, dokud jsme tu”.     

Pro naší obec vykonával po dobu 15 let  funkci kronikáře a především byl nepostradatelným pisatelem do místního zpravodaje. 

Jeho články zůstanou navţdy v myslích všech čtenářů. 

Jiţ od příchodu na tento svět ţijeme s vědomím, ţe se náš pohár ţivota jednou naplní a s ním přijde i ten smutný okamţik.  

Náš František proţil však krásný a dlouhý ţivot a zanechal v nás mnoţství vzpomínek na jeho osobu. Smrt, která nelítostně 

doplňuje odvěký zákon přírody, ho vytrhla z naší společnosti. 

 

Jeho pohár ţivota se naplnil. 

Ţivota kniha završila se, psaná srdcem, krví ze ţil. 

Zápis v ní zlatým písmem hlásí, ţe František čestně ţivot doţil. 

Ať jeho tělo v rodné hroudě v pokojném spánku odpočívá. 

V paměti naší zářit bude, památka jeho stále ţivá. 

 

Čest jeho památce 

František Ohrazda 

starosta obce  

POZVÁNKA 
  
SDH Záhorčice srdečně zve 

všechny občany dne 19.6.2010 

od 13 hodin do Záhorčic na 

náves, kde se uskuteční slavnost 

ke 100.výročí zaloţení Sboru 

dobrovolných hasičů Záhorčice. 

Během celého odpoledne boha-

tý kulturní program s hudbou a 

s občerstvením.  Všichni jste 

srdečně zváni. 

  

Výbor SDH Záhorčice 



 

Koupím palivové dřevo samotěţbou v lokalitě Vrábče, na 

místě přístupném osobním autem do 70,- Kč / m3. Případné 

nabídky prosím na telefonní číslo 725 344 510 nebo 725 344 

513 

Přejeme vše nejlepší 

Novák Jaroslav Andrej  55 let 

Štěpánová Helena   55 let 

Fesslová Růžena   55 let 

Gažák Karel    55 let 

Valentová Anna   60 let 

Prázná Olga    60 let 

Vejskrabová Anna   82 let 

Konopová Marie   84 let 

V měsíci květnu a červnu výročí slaví 
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REKLAMA 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁ B-

ČE K  ZÁPISU č . 3/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

Schvaluje: 

1)  Výběr dodavatele na stavební akci ―Výměna oken a parapetů v  

budově   bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči‖, kterou provede firma 

OKNOTHER za cenu 58.086,-Kč včetně DPH ( 9 hlasů pro)   

2)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, 

a.s.  spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č.  3266/1 

v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

 3)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu  mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, 

a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3275/1 v 

k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

 4)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, 

a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3281/1, 

3282/5, 3282/1 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

5)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva  odpovídajícího 

věcnému břemenu  mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, 
a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3281/1 v 

k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

6)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva  odpovídajícího 

věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, 

a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 554/5  v 

k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

 7)  Darování podílu 8/100 kaple sv.Václava ve Vrábči na st.parcele 

č.194 v k.ú.Vrábče do majetku obce Vrábče. (9 hlasů pro ) 

8)  Dohodu podílových spoluvlastníků o uţívání společné věci mezi 

Obcí Vrábče a Českou republukou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových.(9 hlasů pro ) 

9)  Zveřejnění záměru ohledně pronájmu pozemků ve vlastnictví 

obce vyuţívaných k zemědělské činnosti - orná a trvalý travní porost 

o výměře cca 13 ha (9 hlasů pro) 

10) Odkoupení budovy dílen bez čp. na pozemku st.p.č.418 a 

pozemky par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, č.61/1 a č.57 

z vlastnictví ZD Planá do vlastnictví Obce Vrábče za cenu 1,700.000,-

-Kč. (9 hlasů pro ) 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁ B-

ČE K  ZÁPISU č . 4/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

Schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce Vrábče + zprávu o výsledku přezkoumání        

hospodaření obce Vrábče za rok  2009 s výhradou – uloţeno náprav-

né opatření..(8 hlasů pro) 

2) Výsledek hospodaření obce Vrábče k 31.3.2010. (8 hlasů pro)  

3) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi 

obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.  spočívající v uloţení 

kabelového vedení NN na parcele č. 115/14 a 3301/2 v k.ú.Vrábče.   

(8 hlasů pro) 

4) Pronájem pozemků ve vlastnictví obce určených k zemědělské 

činnosti (7 hlasů pro, 1 hlas se zdrţel) 

5) Cenovou nabídku SOŠE na část výstavby VO ve Slavči. (8 hlasů 

pro ) 

6)  Kupní smlouvu na koupi budovy dílen bez čp. na pozemku 

st.p.č.418 a pozemky par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, č.61/1 a 

č.57 z vlastnictví ZD Planá do vlastnictví Obce Vrábče za cenu 

1,700.000,--Kč. (8 hlasů pro ) 

 
Neschvaluje  

1)  Prodej akcií České spořitelny za cenu 100.000,-Kč. (8 hlasů pro ) 

 

Pověřuje starostu  

1) Uzavření Kupní smlouvy na koupi budovy dílen bez čp. na pozem-

ku st.p.č.418  a pozemky par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, 

č.61/1 a č.57 v k.ú.Vrábče za cenu 1,700.000,-Kč. (8 hlasů pro ) 

2)  Vyvěsit oznámení o pronájmu části budovy na parcele č.5/2 

v k.ú.Slavče na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů. (8 hlasů pro) 

 

 Bere na vědomí 

 1)  Informace z bodu Různé  

 

Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva na jdete na adrese 

www.vrabce.cz v sekci obecní úřad 

Firma Průzkumné práce spol. s r.o. 

Kostelní 1228/34 

370 04 České Budějovice  

tel./fax: 387 319 680 

Mobil: 607 538 838, 607 556 625 

 

Provádí 
 radonový výzkum pro výstavbu rodinných domů 

 inţenýrskogeologický průzkum pro veškeré stavby 

O z n á m e n í 

o době a místě konání voleb 

Starosta obce VRÁBČE podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e : 

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: dne 28.5.2010 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a dne 29.5.2010 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Vrábče je volební místnost v budově  OÚ ve Vrábči - knihovna tel. 387250212 

pro voliče bydlící v Vrábče-ves, Vrábče-zastávka, Slavče, Koroseky a Kroclov. 

3) Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem, nebo cestovním pasem České republiky. 

4) Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti. 
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Ananasové řezy 

 

1,5 hrnku polohrubé mouky 

3/4 hrnku cukru 

2 celá vejce 

1 prášek do pečiva 

1,5 lţičky jedlé sody 

1 ananasový kompot i se šťávou  - rozkrájíme na drobné kous-

ky a přidáme trochu rumu 

To celé promícháme a upečeme na vymazaném plechu 

Krém připravíme následovně: 

2 pomazánková másla bez příchutě 

1 puding se šlehačkou (s karamelem) 

1 lţičku cukru 

1 vanilkový cukr 

Krém dohladka vytřeme a namaţeme na vychladlý koláč. Na 

závěr posypeme nasekanými vlašskými ořechy a pokapeme čo-

koládovou polevou. 

Ing. Lubomír Fessl 

Kultura a zábava 

30 . dubna - Slet čarodějnic a volba Miss čarodějnice , Vrábče 

- Zastávka, hraje kapela Grock. 29. května - premiéra pohádky 

Jasněnka a čaroděj, věnovaná dětem k jejich svátku 3. červen-

ce Malá vrábecká slavnost - tradiční zábavné odpoledne pro 

všechny generace 

Oslavy Osvobození 

 

Přijďte se i vy podívat, pobavit i získat nové vědomosti! 

Během celé akce jsou Vám členové klubu 26YD k dispozici pro jakékoliv     

dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!  Klub 26. pěší divize Přeprava techniky 

26YD 

www.26thid.com www.teda.cz 

Město Křemže 7.- 9. května 2010 
Vážení spoluobčané, 

letos tomu bude 65 let, kdy skončila 2. světová válka. V souvislosti s tím připravujemeve spolupráci s historickým klubem 

20thid na období 7. - 9. 5. 2010 akci, na které si toto výročí připomeneme. Během této doby si bude moţné prohlédnout vo-

jenskou techniku a vojenský tábor, kde bude i výstava dobových fotografií, tak jak tomu jiţ bylo v minulých letech. Dne 8.5. 

ve 14:00 hodin slavnostně poloţíme věnce k památníku na demarkační čáře mezi Křemţí a Vrábčí. V 19:00 hodin pak proběhne 

v sále Radnice Křemţe dobová zábava, k poslechu bude hrát Swingový orchestr pana Hlaváče. Vstup na tuto akci bude volný. 

Všichni jste srdečně zváni 

Pozvánka 

MS Vrábče Vás zve na rybářské závody které se konají dne 

22.května 2010 

Místo konání závodu: Nový rybník ve Vrábči. 

Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov. 

Občerstvení zajištěno - kiosek. 

Startovné:           200 Kč 

Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče. 

Hospodář:  Hála Miloš  775 175 050 

Předseda:   Brutovský Albert  

Porybný:    Václav Vejskrab 602 580 636  

Program závodu: 

  7:00 - 7:40   prezentace a losování závodu 

  7:40 - 7:50   seznámení účastníků s pravidly rybolovu 

  7:50 - 8:00   přesun na stanoviště, které bylo vylosováno 

  8:00 - 16:00  rybolov  

16:00 - 16:30  vyhlášení výsledků závodu 

16:30             zahájení večerního programu  

Občanské sdruţení DIAKONIE Broumov vyhlašuje sbírku pouţitého 

ošacení 

 letní / zimní, dámské / pánské 

 Lůţkoviny, ručníky, utěrky 

 Nepoškozenou obuv 

 Látky—min 1m2 

Pokud uvedené věci máte a nepouţíváte, můţete je odevzdat do 

areálu fary v Boršově a to v termínu 22. a 23.4. od 16-18, 24.4. od 9-

12, 21.5. od 16-18 a 22.5. od 9-12 
Věci prosíme zabalené do pytlů nebo krabic, obuv a oblečení zabalit zvlášť. 
Nevozte prosím elektrické spotřebiče, elektroniku, nábytek a jízdní kola. 

Za Vaši pomoc děkuje Farní charita Boršov 

Váţení občané,  

 

dne 30. června končí analogové vysílání 

z Kletě a nadále bude vysílání pouze 

digitální. Takţe, pokud nechcete přijít o 

oblíbené pořady, podívejte se na strán-

ky www.vrabce.cz, www.digitalne.tv, 

nebo zavolejte na infolinku 800 90 60 

30, kde se dozvíte vše potřebné.  

 BRHLÍK 
 V lesích, parcích, zahradách a starých alejích se 

můžeme po celý rok setkat s čilým pěvcem brhlí-
kem lesním. 
Brhlík je pták velikosti štíhlého vrabce s delším špiča-

tým zobákem, černou páskou přes oko, bílým hr-
dlem, modrošedou vrchní stranou a okrově rezavou 
spodinou těla. Většinu ţivota tráví v korunách stro-
mů, kde sbírá potravu a hnízdí. Krátké silné nohy s 

ostrými drápky mu umoţňují pobíhat s jistotou i po 
té nejhladší kůře větví a kmenů, aniţ by musel pro 
oporu vyuţívat ocasní pera, jako to dělají například 

strakapoudi. Jako jediný z našich druhů dokáţe bez 
obtíţí šplhat hlavou dolů. 
K hnízdění si na jaře vyhledá stromovou dutinu nebo 

vyvěšenou budku. Vůbec mu nevadí, ţe je určena 
třeba mnohem většímu špačkovi a má příliš velký 
vletový otvor. Brhlík si s tímto problémem hravě 

poradí. Posbírá hlívu, promísí ji se slinami a touto 
„maltou― jej zazdí tak, aby vyhovoval pouze jeho 

velikosti. Stejným způsobem upravuje i přirozené 

dutiny. Na dno nanosí tenké šupinky borové kůry, 
do nichţ samička snese 4 – 8 bílých rezavohnědě 
tečkovaných vajíček. Potravu tvoří v létě hmyz 

všech vývojových stadií, v zimě různá semena a 
hmyz ukrytý v kůře. V zimních měsících také často 
přilétá na krmítka pro slunečnicová semena. 
Brhlík lesní je na Křemeţsku běţným druhem. 

Objevuje se prakticky všude, kde najde dostatek 
starých stromů s vhodnými dutinami. Hnízdí v 
okolních lesích, v porostech kolem vodních 

toků a nevyhýbá se ani rozlehlejším zahradám v 
blízkosti člověka. 
- Pavel Jakeš   

 

http://www.kirche-moers.de/h/0600.php?id=45_1
http://www.mos-cso.cz/obr_galerie/brhlik_lesni.jpg


 

kterou jsme neviděli celých 6 let . Odjíţděli 

s dojetím, nevěděli do čeho jdou a říkali, ţe 

Vrábče byla nejlepší a nejuspořádanější 

vesnice, se kterou se setkali na svém taţení 

Evropou. Aţ k Nové hospodě jim vlála na 

májce vztyčená československá vlajka. 5 – 

9. květen 1945 je první památkou, kterou 

si v květnu připomínáme. O této době je 

natočen český film „ Májové hvězdy „ . 

Dalším svátkem v květnu je Svátek matek. 
Byl ustanoven za první republiky, původně 

vznikl v Americe, o jeho vznik u nás se 

zaslouţila Alice Masaryková, dcera pana 

prezidenta. Ve škole jsme ho slavili. Nacvi-

čovali jsme besídky, sehráli divadelní hru „ 

Dokud máš ještě maminku „ . Bylo sloţeno 

mnoho básní, které jsme recitovali. Za 

okupace bylo slavení zakázáno, ani za socia-

lismu se slavení neobnovilo, nahradil ho 

Mezinárodní den ţen. Po Sametové revolu-

ci byl obnoven, ale Den ţen zůstal památ-

ným dnem.  

Na oslavu máje, jara , mládí a lásky bylo 

sloţeno mnoho hezkých písniček. Vystihují 

dojemně určité situace a já se jich někdy 

dovolávám, protoţe dnešní mladí je neznají 

a starší jiţ trochu zapomněli. Česká písnič-

ka nás posilovala v těţkých časech okupace 

a pomáhala udrţovat národní povědomí. 

Dnes je poměrně nejznámější Valdaufova „ 

Tvé vlasy kvetou, maminko, tak jako jabloň 

zjara.― Já bych chtěl připomenout méně 

známou: 

„ Mámy, vy naše české mámy, zůstaňte mezi 

námi předlouhý, dlouhý čas. Mámy, vy naše 

zlaté mámy, slyšíme rádi váš známý mateřské 

řeči hlas. Vy jste nám mámy život daly a v 

lásce k vlasti vychovaly, abychom mámy, vás, 

české mámy, navždycky milovali „.  

Nebo: „ Maminko, mámo , šel bych rád na 

chvilku si k Vám zaplakat , kdybyste ráno u 

mne byla, hlavičku byste pohladila . Maminko , 

mámo zlatá , vzpomínka na Vás svatá v srdci 

mne bude hřát „. 

Vzpomínku na Svátek matek s připomínkou 

písniček přinášíme jako kytičku své mamin-

ce, anebo jako kytičku na její hrob. Mnoho 

písniček také opěvuje návrat jara, mládí a 

lásky. Např. : 

„ Jaro je tady, slyšet je všady, sluníčko hřeje, 
všechno se směje. 

Muziky hrají po celém kraji, ptáčkové o lásce 

zpívají .“ 

nebo : „ Nikdy se nevrátí pohádka mládí, ze 

všech pohádek ta nejlepší. Nikdy se nevrátí, 

marné volání. Jednou se s námi přec rozloučí. 

Proč osud dopřál nám tak málo lásky, proč ze 

všeho zůstane jen vzpomínka „ . 

Byly však i trochu rozpustilé písničky : 

„ Když jaro zaťuká Ťuky, ťuky ťuk, kukačka 

zakuká kuky kuky kuk . Vypučí ořeší, každý si 

zahřeší – táta, máma, kluk. Je tady jaro ťuky 

ťuk. „ 

nebo: „ Nad úvozem kukačka kuká, každá 

holka na jaře musí mít kluka, musí ho mít i 

když se cuká, ať už je takovej anebo makovej, 

jen když má kluka „. Tahle se také obměňova-

la : Nad úvozem vrabec se šulí, každý študák 

Běh roku utíká jako splašený kůň . Zdá se 

nám, ţe jsme nedávno slavili Vánoce, vstoupi-

li do nového roku 2010 a tím jiţ do druhého 

desetiletí jednadvacátého století a jiţ opět 

stojíme na prahu nejkrásnějšího měsíce roku 

– května, který poeticky pojmenováváme 

Máj. Jiţ máme za sebou letošní protivnou 

zimu se sněhovými přívaly a pod teplými 

polibky slunce potěší naše oči svěţí zeleň 

trávníků a miliony květů . Naše duše rozněţ-
ní verše Máchova Máje i zfilmovaná divadelní 

hra Pohádka máje . K oslavě máje a kráse 

mladých dívek se na našich návsích opět 

vztyčí ozdobené, zelené májky . V současné 

době jedna velká pro celou vesnici , ale dříve 

kaţdý hoch postavil malou májku pod okno 

své dívky . Vzpomínám si na májku , kterou 

jsme, jako parta mladých kluků , postavili k 1. 

květnu 1945 , kdy uţ v jarním vzduchu byl 

cítit konec války a vůně svobody . Ve vesnici 

byla stále ubytovaná jednotka Wehrmachtu a 

z dálky, ze Šumavy , byla slyšet dunivá dělo-

střelba . To budilo obavu , ţe poslední fáze 

bojů by se mohly přenést i do našeho pro-

storu , a proto si někteří začali budovat pro 

své rodiny kryty ve stráních u potoků v le-

sích ve Struhách a Dvořáčků strouze . U 

potoků to bylo důleţité, aby měli vodu . 

Další lidé si zakopávali důleţité věci pro ţivot 

po válce. Němečtí vojáci to pozorovali s 

pochopením a rovněţ s očekáváním, co bu-

de, protoţe Šumava a její hory byly poslední 

překáţkou v postupu americké armády, a 

poslední záchytný bod ustupující německé 

armády . Před stavěním máje jsme si na něm 

upevnili kovová očka a protáhli lanko, aby-

chom na uvítání svobody vztyčili na vrcholu 

májky vlajku . Ty se potají všude šily.  Hned 

5. května, po vyhlášení Praţského povstání , 

se také uskutečnilo. Velitel jednotky dal k 

tomu souhlas a starostovi, panu Vyţrálkovi 

povolil, aby vyhlásil, ţe si kaţdý můţe vyvěsit 

na svůj dům československou vlajku , ale 

nebude tolerováno vyvěšení americké, brit-

ské a sovětské vlajky a vůbec nepřichází v 

úvahu nějaké pokusy o odzbrojování jednot-

ky místními civilisty, které by byly všemi 

prostředky potlačeny. Jednotka byla uvedena 

do stavu bojové pohotovosti, dvoučlenné 

hlídky chodily ve dne i v noci po návsi, ale 
jinak byl ve vesnici klid, chovali se k občanům 

korektně . Ojediněle se vyskytly mezi obyva-

teli názory, ţe by se měla jednotka odzbrojit, 

ale to by nedopadlo pro vesnici a její obyva-

tele dobře. 6. května přistálo na poli po po-

sekaném jeteli lehké letadlo „Čáp― - něm. 

Storch, a velitel odletěl do Prahy pro in-

strukce, jak se zachovat v nastalé situaci. V 

podvečer se vrátil a hned nastal přípravy, aby 

se jednotka zařadila k nepřetrţitému proudu 

vozidel po hlavní silnici směrem na Šumavu 

do amerického zajetí . Před tím zničili graná-

tem 3 nefunkční auta na louce směrem ke 

Dvořáčkům. 

Před odjezdem se celkem přátelsky rozloučili 

s našimi občany, na rozloučenou jim dali 

něco ze svých zásob, kterých měli dost, na-

příklad cukr, nějaké lihoviny, ale i čokoládu, 

na jaře musí mít kuli. Musí ji mít i když se šprtá, 

ať už je z fyziky a nebo z matiky, jenom když ji 

má... 

Dnes jsme se pokusili vzdát hold nastupující-

mu nejkrásnějšímu měsíci roku, máji, který 

nám před 65 let přinesl tolik očekávaný ko-

nec války a obnovu naší republiky, konec 

okupace a teroru, a jak jsme ho proţívali v 

naší obci a na českobudějovicku. Postupně se 

vraceli naši kamarádi, kteří byli nahnáni na 
práci do Německa, i kteří byli uvězněni v 

koncentrácích, jak jsme vítali vítězné armády 

– Americkou a Sovětskou. Obě jsme je měly 

v našem katastru, kterým současně prochá-

zela vytyčená demarkační čára mezi oběma 

armádami. U nás od Kroclova, přes řeku, 

přes vrchol polí na Urbánku a směr Lipí. 

Všude vládla radost a veselí, všude hrála 

hudba, všude se tancovalo, aby se dohnala 

pětiletá pauza v zábavách a tancování. Vládlo 

očekávání krásné demokratické budoucnosti, 

ale od začátku se začaly objevovat falešné 

tóny. Hned první se objevil jiţ při povstání 5. 

května . Na konferenci spojenců na Jaltě byla 

přijata a stanovena linie demarkační čáry, 

která nesměla být překročena. Jenomţe 

Američané se k ní dostali jiţ 1. května, na 

základě toho vypuklo v Praze povstání, při 

kterém se předpokládalo, ţe Americká armá-

da přijde na pomoc. Také přesunuté jednot-

ky hned 5. května dorazily do Berouna, ale 

na protest sovětské vlády se musely stáh-

nout, protoţe na Jaltě bylo dohodnuto, ţe 

Praha a celý prostor české kotliny osvobodí 

Rudá armáda a tím si SSSR zajistí dominantní 

postavení. 

Pokusili jsem se rovněţ připomínkou svátku 

matek s vděčností vzpomenout našich mami-

nek, které nám daly ţivot, od narození do 

dospělosti péči a lásku, která, jak se říká v 

jedné básni:  

„ Ta láska mateřská, přes časy, přes věky hoří 

neumrazíš ji na horách , neuhasíš ji v moři .“ 

Alespoň symbolicky jim dáme kytičku s po-

libkem, nebo poloţíme květiny na jejich 

hrob . 

Tak tedy krásný květen, krásné jaro a krásný 

a šťastný celý rok. Bohuţel nevíme, co nám 

přinese. 

 

 

František Hála 
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