
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 72, ročník IX.,  květen—červen 2011,  dvouměsíčník,  zdarma, 

Vážení spoluobčané, 

 

vzhledem k tomu, že začíná jaro a k jaru patří i takový vět-

ší generální úklid, zdvořile se na Vás obracím s prosbou, 

zda by jste dle svých možností provedli během měsíce 

května očistu ozeleněných nebo zpevněných ploch před 

svými domy (vlastních i obecních) a to nejen z tohoto dů-

vodu, ale i proto, že Zastupitelstvo obce schválilo podání 

přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2011“. V měsíci červ-

nu navštíví naší celou obec včetně místních částí komise, 

která bude hodnotit život v obci, ale i vzhled obce. Ať 

v této soutěži dopadne naše obec jakkoliv, věřím, že se 

k tomuto počinu postavíte jako správní Vrábečáci. 

Děkuji Vám za Vaší dosavadní práci a za Vaši vstřícnost a 

pochopení. 

S úctou František Ohrazda,  Váš starosta   

MALÁ VRÁBECKÁ SLAVNOST 

  

Tradiční setkání občanů Vrábče a okolí se letos bude 

konat 25 . června , opět na zahradě Hospody Na 

Zastávce . Od 13,00 hodin bude vyhrávat kapela  

„K klub“ až do jedné hodiny po půlnoci . Můžeme se 

těšit i na program pro dospělé i pro děti a nezbývá 

než si přát krásné počasí . Srdečně všechny zveme . 

 

Divadelní spolek eNDe 

  

Ochotnický divadelní spolek eNDe připravuje premiéru komedie 

„Co tady děláš?“ Všechny podrobnosti a také plánované akce si 

můžete přečíst na webových stránkách www.ende.cz 

Daň z nemovitostí 

Dne 27.4.2011 bude zpřístupněn na Finančním úřadu v 

Českých Budějovicích k nahlédnutí hromadný předpisný 

seznam daně z nemovitostí na rok 2011.  

Informace možno získat v budově  Finančního úřadu kan-

celář č. dveří 109 a 110 ve dnech:  

Pondělí   od 7.30 do 17.00 hodin  

Úterý   od 7.00 do 15.30 hodin 

Středa   od 7.30 do 17.00 hodin  

Čtvrtek   od 7.00 do 14.30 hodin  

Pátek   od 7.00 do 14.30 hodin  

Na hromadném předpisném seznamu jsou umístěni pouze 

poplatníci se změnou daňové povinnosti ve srovnání s 

předchozím rokem, složenka na zaplacení daně jim bude 

doručena v průběhu května. Poplatníci, kteří mají stejnou 

daňovou povinnost  dostanou také v průběhu května slo-

Statistika  od 1.1. 2011 do 30.4.2011 

Počet obyvatel k 1.1.2011       608 obyvatel 

Narození    1 

Úmrtí     1 

Přihlášení   8 

Odhlášení  6 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na hřiště  

Vrábče-zastávka  

 

 Vrábče : Zborov  So      7.5.     17.00  

 Vrábče : Kamenná So   21.5.     17.00 

 Vrábče : Borek  So     4.6.     17.00 

 Vrábče : D.Bukovsko B So   18.6.     17.00 

V měsíci květnu a červnu výročí slaví...   

Přejeme vše nejlepší 

      

  Závišová Marie    50 let 

  Štros Lubomír    55 let 

  Hála Miloš    55 let 

  Kadlec Miroslav    55 let 

  Trs František    55 let  

  Krejčí Josef    60 let 

  Dvořáková Anna   60 let 

  Kříženecký Miroslav   65 let 

  Novotný Pavel    65 let 
  Vejskrabová Anna   83 let 

  Konopová Marie   85 let 

Změna jízdního řádu pro MHD linka č.7 

 

Vážení spoluobčané, Vy kteří využíváte spoj MHD linka 7 věnujte 

pozornost novému jízdnímu řádu, který bude uveden v platnost 

12.6.2011.  

Linka 7 bude v Pracovní den – Normál odjíždět od PK Jih v 10:31, 

ve Vrábči bude v 10:54. Večerní spoj pojede od PK Jih v 19:44 a 

ve Vrábči bude ve 20:07. 

Linka 7 bude v Pracovní den – Prázdniny odjíždět od PK Jih v 

6:30, ve Vrábči bude v 6:53. Další spoj pojede v 9:56 od PK Jih, ve 

Vrábči bude v 10:19. Další spoj pojede ve 12:56 od PK Jih, ve 

Vrábči bude v 13:19. Večerní spoj pojede od PK Jih ve 20:35 a ve 

Vrábči bude ve 20:58. 

Prázdniny budou v novém jízdním řádu od 1.7.2011 do 31.8.2011 

a 26. - 27.10.2011. 

O čem si přečtete… 

 Vrábečská slavnost 

 Jak platit daň z nemovitosti 

 Pojďme na fotbal 

 Změna jízdního řádu 

 Co schválilo zastupitelstvo 

http://www.ende.cz
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Schvaluje 

1)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení 

na parcele č.556/14 a 556/44 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče – 

Zastávka, č.p.554/5, p.Zevl“.  (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení 

na parcele č. 1607/4 v k.ú.Slavče stavba „  Slavče, paní Havlíčková – 

kabelová přípojka“. (9 hlasů pro)  

3)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení 

na  parcele č.3275/1 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče, č.p.39/3, 

p.Zaviačič“. (9 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení 

na parcele č.3266/1 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče, paní Ševčíková, 

č.p.115/48, kabelová přípojka“. (9 hlasů pro) 
5)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení 

na parcele č.3181/11 a 3338/1 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče Zastávka, 

p. Tichý, kabel NN“. (9 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení  

na parcele č.3266/6, 3269/1, 3171/32 a 3275/1 v k.ú.Vrábče stavba 

„Vrábče ZTV u TS – 13RD“. (9 hlasů pro)  

7)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení a 

kabelové skříně na parcele č.3289/1, 61/1, 61/4 a 57 v k.ú.Vrábče 

stavba „Vrábče, Kubata – připojení průmyslového areálu“. (9 hlasů 

pro) 

8)  Změnu názvu ulice Zastávka-Křemežská na nový název Zastávka-

Budějovická. (9 hlasů pro) 

9)  Zadat výrobu cedulí  na označení ulic firmě  LION za cenu 1 kusu 

750,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

10)  Výběr dodavatele na stavební akci “ Veřejné osvětlení v osadě 

Kroclov”, kterou provede firma ELSA CB s.r.o. za cenu 451.751,--Kč 

včetně DPH (9 hlasů pro) 

11)  Cenovou nabídku na výsadbu nových stromů okolo hřbitovní zdi 

v počtu 14 kusů. (9 hlasů pro)   

12)  Vypsání nabídkového řízení na akci ČOV – Vrábče-zastávka. (9 

hlasů pro) 

13)  Snížení nájemného o 250,--Kč měsíčně od 1.3.2011 v restauraci 

Na Rynku. (9 hlasů pro) 

Bere na vědomí 

1)  RŮZNÉ  
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Schvaluje  

1) Zveřejnit záměr prodeje části parcely č.115/71 v k.ú.Vrábče – od-

dělená část o výměře 1304 m2 označena v GP jako díl „o“ nového 
pozemku č.3348 v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče   za cenu 

557.734,--Kč. (8 hlasů pro) 

 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Schvaluje  

1) Prodej části parcely č.115/71 v k.ú.Vrábče – oddělená část o výmě-

ře 1304 m2 označena v GP  jako díl „o“ nového pozemku č.3348 

v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do vlastnictví společnosti Stavby, 

investice, reality, s.r.o. za cenu 557.734,--Kč.  (9 hlasů pro) 
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Schvaluje  

1)  Rozpočtové opatření č.1/2011. (9 hlasů pro) 

2)  Výsledek hospodaření k 31.3.2011. (9 hlasů pro) 

3)  Podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského 

kraje „Úcta k předkům“. (9 hlasů pro) 

4)  Projednat záměr prodeje parcely č.445 v k.ú.Vrábče na zasedání 

ZO dne 4.5.2011. (9 hlasů pro) 

5)  Projednat záměr prodeje parcely č.446 v k.ú.Vrábče na zasedání 

ZO dne 4.5.2011. (9 hlasů pro) 

6)  Přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. (9 

hlasů pro) 

7)  Vyřazení drobného majetku a změnu cenové hranice na evidenci 

majetku. (9 hlasů pro) 

8) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení  

na parcele č.3271/31 a 654/13 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče ZTV u 

TS – 13 RD“. (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1)  RŮZNÉ  

Veškeré zápisy z jednání a mnoho dalšího na 

www.vrabce.cz 

Pozvánka 
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody které se konají 

dne 28.května 2011 
 

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:   Trs František 724962866  

 

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 zá-

vodu 

 

16:30              zahájení večerního 

programu     
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I když duben je už za námi, stojí za zmínku 

poslední den tohoto měsíce s návazností na 

květnové dny. Téměř ve všech vesnicích 

v našem okolí se v noci z 30. dubna na  1. 

května odehrává pálení čarodějnic – jinak 

také Filipojakubská noc nebo keltský Beltine. 

Je to starý lidový zvyk, v tuto noc se lidé 

schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 

Noc je považována za magickou, věřilo se, že 

tuto noc se čarodějnice slétají na sabat, ote-

vírají se poklady… Hlavním úkolem tohoto 

svátku byla však oslava plodnosti. V tento 

podvečer se také staví májky tradiční symbol 

jara. Mládež hlídá májku obvykle až do rána, 

opékají si buřtíky, popíjí pivo, aby májku 

uhlídali před ostudným pokácením. V Če-

chách se takové máje stavěly kdysi z moci 

úřední už od 16. století…  

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl 

lásky čas…. 
…určitě se mezi námi nenajde nikdo, komu 

by nebyly alespoň trochu povědomé verše 

milostné básně Máj od Karla Hynka Máchy.  

1. máj je symbol všudypřítomného období 

lásky, kolem sebe vídáme často se líbající 

páry a také v přírodě je všechno v rozpuku. 

Květen je podle astrologů pod vládou plane-

ty Venuše, která je strážkyní lásky, štěstí a 

jara.  A teď něco z tradic – v tento den by 

páry neměli zapomínat na líbání pod rozkvet-

lým stromem. Pokud se dívka nedočká polí-

bení, znamená to, že „uschne“-nebude se jí 

dařit a nebude mít naději na brzký vztah.  

Na tento den také připadá celosvětový Svá-

tek práce. Tento svátek má počátky v USA. 

1. květen 1886 se stal dnem boje za osmiho-

dinový pracovní den a následně v Chicagu 

došlo ke střetům s policií, které skončili 

justiční vraždou pěti anarchistů. Francouzští 

odboráři pak navrhli, aby 1. květen byl zvo-

len za celosvětový Svátek práce. U nás se 

poprvé slavil v roce 1890 v Praze a zúčastni-

lo se 35000 osob. Po roce 1948 byly První 

máje masovými oslavami politiky Komunistic-

ké strany. Povinnou účast s mávátkem nebo 

transparentem zažilo mnoho z nás, velkolepé 

průvody zakončovaly alegorické vozy, které 

demonstrovaly úspěchy národního hospo-

dářství. Dnes si užíváme volného dnu po 

svém, většinou dospáváme minulou noc, 

jdeme na jarní výlet nebo na milou návštěvu. 

V květnu nás čeká ještě další volný den, a to 

Státní svátek 8. květena, jako Den vítězství-

konec 2. Světové války. Letos je to už 66. 

výročí a např. u Slavče, kde byla demarkační 

čára, si každým rokem připomínáme události 

té doby. Z kronik se za toto období bohužel 

nic nedozvíme, protože v období války byly 

kroniky odevzdány tehdejším úřadům a zá-

znamy se zpětně neprovedly. Je tu pouze 
zmínka z dubna 1945, kdy do Vrábče přijel 

vojenský oddíl německého letectva. Vojáci 

byli ubytováni po vesnici a ve škole a 8. květ-

na ráno odjeli. 

Druhou květnovou neděli bychom neměli 

zapomenout na Den matek, vzdáváme tím 

poctu našim matkám. U nás tuto tradici zača-

la propagovat Alice Masaryková a tento svá-

tek se začal slavit v roce 1923. Později byl zatla-

čen do pozadí oslavami MDŽ, ale i přesto se dál 

v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 

se opět začal slavit veřejně. 

Aby ani na otce se nezapomínalo, i oni mají svůj 

den, Den matek doplňuje třetí neděli v červnu 

Den otců. 

Následují „zmrzlí“ muži – Pankrác, Servác a 

Bonifác, ke kterým náleží i „ledová“ žena Žofie. 

Toto období je charakteristické přízemními 

mrazíky a popřípadě deštěm a neměli bychom 

např. vysazovat letničky a zeleninu, choulosti-

vou na chlad. Zemědělci by měli vítat květnový 

déšť, který je blahodárný na úrodu-mokrý máj, 

v stodole ráj, májový deštíček, poroste trávní-

ček, suchý květen – mokrý červen, aj. 

V tuto dobu také začíná doba lovu na srnce, a 

to od 16. května do 30. září. Myslivci se na tuto 

dobu velice těší, chodí na posedy vyhlížet od-

střelové kusy, tzn., staré nebo nedobře vyvinuté 
jedince. Srnec je naší nejběžnější a nejrozšíře-

nější spárkatou zvěří. Mnozí z nás tyto lovy 

odsuzují, ale je potřeba v přírodě regulovat 

množství zvěře, která páchá nemalé škody na 

lesních a polních porostech, ale i zachovávat 

zdravou populaci srnčí zvěře. Nyní můžeme u 

silnic zahlédnout modré značky – pachové pat-

níky. Je to zvláštní hmota, která svým pachem 

odpuzuje zvěř a tím se má částečně zabránit 

vbíhání zvěře do silnice a následným srážkám 

s automobily. Bohužel, naše myslivecké sdružení 

toto opatření ještě neoslovilo.  

Koncem května a začátkem června se rodí vět-

šina srnčat. Srna v té době potřebuje dostatek 

potravy a hlavně dostatek klidu. Měli bychom 

být vůči této skutečnosti ohleduplní a v přírodě 

nerušit, např.  dát si pozor při procházkách se 

psy a netolerovat jim volné pobíhání po lou-

kách, polích a lesích. Srnčí matka má stejné 

starosti o potomka, jako lidská. 

A je tu červen s Mezinárodním dnem dětí. Ten-

to den má upozornit světovou veřejnost na 

práva a potřeby děti. Při této příležitosti jsou 

pro děti připravovány různé společenské a 

sportovní akce. Ne všude je tomu tak. I v dneš-

ní době se najde mnoho dětí, které vůbec ne-

mají lehký život. Proto by se měli v tento den 

obzvlášť podporovat. Jako je posílání dárcov-

ských SMS, různé sbírky a podobně. Pro děti 

v naší obci je tradičně pořádán Pohádkový les, 

který si děti opravdu užívají.  

Závěrem u dětí ještě zůstaneme. Ve školní kro-

nice, která je vedena od roku 1881, se můžeme 

dočíst, že školní rok končil až v červenci a začí-

nal v polovině září. Začátkem roku učitel sezna-

moval žáky s rozvrhem hodin a byly jim předčí-

tány „pravidla“ života a zpívala se rakouská 

hymna. Každým rokem v říjnu pak slavili žáci 

jmeniny Císaře Pána. V roce 1884 došlo ke 

změně v hodnocení chování a prospěchu žáků. 
Odpadlo hodnocení 1-2-3-4 a chování se hod-

notilo – choval se velmi mravně, mravně, nedo-

statečně mravně a nevhodně. Prospěch se 

známkoval takto: prospěl velmi dobře, dobře, 

dostatečně, sotva dostatečně a nedostatečně. 

Ještě se hodnotila pilnost – učil se velmi pilně, 

pilně a nepřístojně málo. Také se chodilo kon-

cem školního roku do okolní přírody na výlet, 

ponejvíce na Dívčí kámen. 

A nakonec trochu úsměvu z poznámek 

v žákovských knížkách:  

 

Byla přistižena s větším množstvím sněhu. 

 

Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se 

spolužačkou… Máme podezření na lásku. 

 

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 

 

Běhá po chodbách nedovolenou rychlostí. 

 

Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbu-

zuje u spolužáků větší pozornost než já svým 

výkladem. Prosím o prodloužení. 

 

Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si 

myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor. 

 
Tedy si děti užijte vytoužených prázdnin a 

dospělí pak zasloužených dovolených. Přeji 

vám všem krásné letní dny se spoustou 

nezapomenutelných zážitků.  

 

 

 

Ludmila Hálová 

 

 

 

    

 


