
 

Oznámení OÚ Vrábče 
V rámci krajského projektu zakoupila společnost EKO-KOM 2 kusy kontejnerů o objemu 1500 (l) na barevné 

sklo, které zapůjčila naší obci. Tímto projektem byla podpořena správnost myšlenky třídění odpadů v rámci eko-
logické výchovy a osvěty veřejnosti v obci. 
Váţení spoluobčané, dle zákona o odpadech pouţité zářivky z domácností patří do malé sběrné nádoby nebo na 

sběrný dvůr, který za účelem zpětného odběru a následné recyklace zřídila obec. Za kaţdé porušení zákona a 
vyhození vyslouţilé zářivky na jiné neţ určené místo můţe obec udělit pokutu aţ 20 000 Kč.  

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 74, ročník X.,  září—říjen 2011,  dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

V měsíci září a říjnu výročí slaví...   

Přejeme vše nejlepší 

Fesslová Růţena   55 let 

Koráb Stanislav    55 let 

Holub Jiří    65 let 

Karlíček Jan    70 let 

Stifter Alois    70 let 

Chromý Tomáš    70 let 

Matěj Pavel    75 let 

Kouba Václav    82 let 

Bíca František    82 let 

Šlaisová Rozalie    85 let 

Honsová Ludmila   86 let 

Valentová Terezie   90 let 

Poutní mše svatá 
 

 
V neděli 11. září 2011 od 14.30 hodin se bude 
konat Poutní mše svatá v kapličce nad Slavčí  

k uctění narození 

Panny Marie. 

 
 
 

Ve středu 28. září 2011 
od 11.00 hodin se 
bude konat Poutní mše svatá v kostele  

sv. Václava ve Vrábči.  

Ochotnický spolek eNDe Vrábče opět uvedl premiéru, jak uţ je to kaţ-

dý rok zvykem. Vloni to byla pohádka, letos jsme sáhli po komedii Co 
tady děláš. Tři měsíce intenzivních zkoušek v nezáviděníhodných pod-
mínkách (bez pořádného zázemí a za kaţdého počasí) přinesly své ovo-

ce, hra měla úspěch ve Vrábči i v Krásetíně. Další nás ještě  čekají v Ří-
mově a ve Křemţi. Souběţně  se budeme věnovat vánočnímu představe-
ní pro děti a přípravě plesu, který se bude konat 20. února a ponese se 

v duchařském duchu.  
Děkujeme všem svým 
příznivcům za podpo-

ru a slibujeme, ţe i v 
budoucnu budeme 
pro Vás hrát.  
Také od září přijímá-

me nové členy - her-
ce i šikovné lidi pro 
zázemí, hlavně scénu 

a kulisy. Naše stránky 
www.ende se těší na 
vaši návštěvu.  

M.N.  

30.7.2011 se uskutečnil 6. ročník Memoriálu Jardy 

Hromádky v Boršově, který vyhrála TJ Vrábče. 

16.7.2011 se uskutečnil 5.ročník Memoriálu Jana  

Litvana, který vyhrála TJ Vrábče.      



 
Strana ll. 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 9 /2011   
 

Schvaluje: 
 

1)  Rozpočtové opatření č.3/2011. (8 hlasů pro) 
2)  Výsledek hospodaření k 30.6.2011. (8 hlasů pro) 
3)  Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „ Vrábče, 

Nejedlý, č.par.39/8, kabelová přípojka “.  (8 hlasů pro) 
4)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
stavbu „ Kroclov, Hynková, č.par.1310/01, kabelová přípojka “. 

(8 hlasů pro) 
5)  Oznámit záměr prodeje parcel č. 154/2 a 154/ 
v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro)  

6)  Dodatek č.12 Smlouvy o poskytování sluţeb. (8 hlasů pro) 
7)  Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku část parc.č. 
1620/1 v k.ú.Slavče pod místní komunikací. (8 hlasů pro) 

8)  Nabídku od firmy p.Kubata na opravu místní komunikace v 
lokalitě Za Knitlů směr podél lesa za cenu 57.600,-- Kč včetně 
DPH. (7 hlasů pro, 1 se zdrţel) 

9)  Vypracování projektu na zastřešení venkovního sezení na 
zahradě hospody Na Zastávce. (8 hlasů pro) 

10) Prodej pouţitých rour p. J.Ondráškovi. (8 hlasů pro) 

  
Pověřuje starostu 
 1) Zaslat odpověď na dopis p.Heralovi ohledně umístění 

včelstev v lokalitě Kroclov. (8 hlasů pro)        
  
Bere na vědomí 

1)  Dopis MZe ohledně  toho, ţe nebyla akce ČOV Vrábče-
zastávka zařazena do Návrhu akcí k zahájení v roce 2011. 
2)  Různé.  
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Schvaluje: 
 

1)  Prodej parcely č.154/2 o výměře 110 m2 a parceyl č.154/4    
o výměře 13 m2 v k.ú.Vrábče za cenu  pozemku 50,--Kč/m2. (7 
hlasů pro)      

2)  Vydání změny č. 3 ÚPO Vrábče - opatření obecné povahy.  
(7 hlasů pro) 
3)  Prodlouţení termínu uţívání čerpací stanice v bývalém 

areálu ZD Planá do 31.8.2011. (7 hlasů pro)  
4)  Uspořádání  JAWA srazu 2011 v prostorách zahrady a 
hospody Na zastávce v termínu 5. - 7.8.2011 ze strany 
p.Hrdiny. (7 hlasů pro) 

5)  Pasport místních a účelových komunikací včetně zimní 
údrţby. (7 hlasů pro) 
6)  Nabídku na renovaci schodiště v budově OÚ. (7 hlasů pro) 

7)  Návrh ze strany p.L.Tondla na zastřešení venkovního seze-
ní na zahradě hospody Na Zastávce. (7 hlasů pro) 

Sběr železného šrotu 

 
V pátek 16.září 2011 bude v celé obci proveden sběr 
ţelezného šrotu. Ţádáme občany, aby v uvedený den byl 

ţelezný šrot připravený před domy v těsné blízkosti komuni-
kace, téţ ţádáme občany, aby šrot byl před domy dán v co 
nejkratším termínu před svozem, aby tak bylo zabráněno 

rozkrádání ţelezného šrotu. 

Očkování psů 

  
Obecní úřad Vrábče oznamuje všem majitelům psů, 
že dne  24.9.2011 v sobotu,  bude provedeno očkování 

psů proti vzteklině dle časového harmonogramu v 
jednotlivých osadách. 
   

 
Rozinka       8.45 -    9.00 hodin   
Koroseky    9.00 -    9.30 hodin 

Vrábče-ves    9.30 -  10.15 hodin 
Nová hospoda  10.15 -  10.30 hodin 
Vrábče-zastávka  10.30 -  11.30 hodin 
Slavče   11.30 -  12.00 hodin 

Kroclov   12.15 -  12.30 hodin 
  
Základní očkování proti vzteklině stojí stejně jako vloni tj.  

70 Kč. Kombinovaná vakcína na poţádání stojí 250 Kč.  
Očkovací průkaz s sebou. 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 

12.11.2011 bude proveden  Sběr  nebezpečného  
odpadu a vekoobjemového odpadu 

  

 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, ţe ve stanovených časech a na 
určených místech převezmou pracovníci firmy   A.S.A., a.s. 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 12 .11.2011 
 
Slavče - náves:      9.00 - 9.30 

Vrábče-zastávka - parkoviště u hospody:   9.45 - 10.30 
Kroclov - náves:     10.45 - 11.15 
Vrábče-ves - před hasičárnou:   11.30 - 12.15 

Rozinka - před čp.108:    12.15 - 12.30 
Koroseky - před hasičárnou:   12.30 - 13.00 

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  775175050 

Předseda:   Trs František 
Porybný:    Václav Vejskrab  
602580 636  

Program závodu: 

7:00 - 7:40     prezentace a loso-
vání závodu 

 7:40 - 7:50     seznámení účast-
níků s pravidly rybolovu 

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

 8:00 - 16:00    rybolov  
16:00 - 16:30   vyhlášení výsledků 

závodu 
16:30        zahájení večerního 

programu  

Pozvánka 

MS Vrábče Vás zve na rybářské závody které se konají dne 
17.září 2011 
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TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce 

na mistrovská utkání na hřiště  

Vrábče-zastávka:  
Vrábče : Mokré  S   3.9.  17.00  
Vrábče : Nemanice S  24.9.  16.30 
Vrábče : Úsilné   S  8.10.  16.00  

Vrábče :  Ţabovřesky S 22.10.  14.30  
Vrábče : Bavorovice B   S   5.11.  14.00 

www.drevo.palivove.cz 

 
Prodej palivového a krbového dřeva –  
Chlumeček u Křemţe     

Tel: 774711454 
Doprava - 602150238 

Sortiment   

 

 štípané 

 měkké (smrk, borovice, ostatní) 

 tvrdé (buk, dub) 

 bříza, olše 

Kronika Slavče — 2. část 
Č. 4 pochází z Němcoviny ze sklepa. Dřív měl jej v drţení  Kubíček zvaný J. Chromý, dítek neměli. Po jeho smrti manţelka jeho 
chalupu prodala Tomáši Šestáku, zedníku, člověku, který nebyl nikdy spokojen, který zemřel r.1926. Zanechal vdovu Marii, 
setru sousedky nynější Alţ. Drnkové a 6 dítek. Terezie se provdala  za Jakeše ze Chmelné, koláře, který se tam na chalupu 
přiţenil dne 17. Června.  

Č.5 je Kohoutovina a pochází z chalupy na výměnek. Nynější majitel Bartoloměj Talůţek a manţelka roz. Eliášová ze Slavče, on 
jest lesním dělníkem. Mají dvě dcery. Marie provdaná za Fr.Vebra, zedníka ve Slavči. 1940 dne 27. ledna měli svatbu Ludmila 
Talůţková s Fr. Lávičkou, zámečníkem ze Závrat. 

Č.6 je nová Tofarovina rozprodaná. Obytné stavení má v drţení Kateřina Stropková, vdova po Matoušovi Str., který po sobě 
zanechal 4 dítky. Nejstarší dcera provdaná v Habří záhy zemřela, pak je syn František, tesař a podvakráte zvolený obecním sta-
rostou, ale obci špatně hospodařil, musili za něho sestra s matkou platit dluhy. Dcera Aneţka slouţí a Anna pomáhá 

v domácnosti. Výměry mají 2 ha 96 ar. 

TJ Sokol Kamenný Újezd oddíl kopané si Vás  

dovoluje pozvat na 
oslavy 85. výročí založení fotbalu v  

Kamenném Újezdu,  
které se konají 

v neděli dne 18.9.2011 od 9,00 hodin na hřišti TJ 
Sokol Kamenný Újezd. 

Součástí programu je: 
turnaj „E.ON rodinný fotbálek“ od 9,00 hod 

turnaj přípravek  od 14,00 hod. 
Hlavním bodem programu je benefiční utkání mezi býva-

lými fotbalisty Sokola Kamenný Újezd s muţstvem Amfo-
ry Praha, sloţeným ze známých českých a slovenských 

herců, zpěváků a sportovců. Slavnostní výkop bude v 
10,30 hod. Srdečně zvou pořadatelé. 
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Kostel sv. Václava ve Vrábči 

Kostel ve Vrábči je zasvěcen svatému Václa-
vu a právě koncem září slavíme v naší obci 

svatováclavskou pouť a tak je na místě připo-
menout „něco“ kolem naší krásné kaple. 

O výstavbě kostela ve Vrábči jiţ bylo několik 
článků napsáno, byly to všeobecné informa-

ce, ale mě zaujalo nadšení obyvatel pro tento 
projekt. Podíváme se tedy na tuto záleţitost 

z jiného úhlu. 
Srpen 1935 - rozhodnutí občanů ve Vrábči o 

stavbě kostela, ustanoven výbor s názvem 
„Osadní komitét pro stavbu kaple ve Vrábči“ 

Pozemek-obec vykoupila od pana Františka 
Janáse rybníček u školy a po zavezení vznikl 

pozemek k výstavbě kaple. Výtěţek 
z prodeje pak pan Janás věnoval na stavbu 

kostela. 
Matriál-z vlastních zdrojů bylo dřevo, písek a  

kámen. Kámen na stavbu se lámal v lomu 
pana Františka Hály a pana Václava Kubaty. 

Pracující a dozorující pracovníci měli sjedna-
né nemocenské pojištění, ostření nářadí 

zajišťoval místní kovář Šimon Huttner. Cihly 
na stavbu obstaral pan František Koklar, 

stavební asistent a „regulaci“ stavebních prací 
a jejich evidenci vedl Vojtěch Trost, řídící 

učitel. V říjnu  na další schůzce bylo dohod-
nuto, ţe kaţdý den se poskytne pracujícím v 

lomu oběd  a rolníci pak také kaţdý den 
pošlou do lomu jednoho pomocníka, který 

obědy donese a zároveň bude pracovat. 
Významná byla pomoc z kláštera Vyšší Brod-

dřevo, cihly z cihelny Včelná a Mřičí. Tašky 
se dovezly z Plzně. Fungovalo dnes známé 

„výběrové řízení“ k dodávkám materiálu a 
řemesel. 

Financování –mimo dotace od Okresního 
úřadu se podílelo na financování výstavby 

kaple Českobudějovické biskupství a nemalá 
část pocházela ze sbírek a darů  větších firem 
a občanů z obce a širokého okolí. 

Rolníci, kteří měli pozemky pronajaté pro 
myslivost, se zřekli nájmu za honitbu a fi-

nanční prostředky pak věnovali na úhradu 
pohledávek ze stavby kostela. 

Velkou zajímavostí je i to, ţe „komitét“ nebyl 
právnickou osobou, bylo ustanoveno, ţe 

členové tohoto výboru se zaručují za veške-
ré smlouvy, případné půjčky a další závazky 

svým majetkem. Tito čelenové pak přebrali 
patronát kaple a stali se tak jejími spolumaji-

teli. Dnes kaple zcela patří obci. 
Členové výboru a vlastnické podíly: 

č.p. 1. František Vyţrálek 3%     
19. Josef Švanda  9%  

2. František Píša  7%     
21. František Fessl  8% 

4. Kateřina Kříţová  8%      
22. Josef Fessl  3% 

6. Jan Chromý  6%     
23. Matěj Šturma  8% 

8. Václav Kubata  8%       
26. Vojtěch Kalkuš  10% 

9. František Hála  9%      
30. Stanislav Hejl  1%  

13. Josef Tvaroh  1%     
32. František Chromý 6% 

14. Václav Janda  1%      

34. Prokop Maclcát  1% 
15. Václav Vyţrálek  8%      

37. Jan Kalkuš  1% 
19. Josef Švanda  9%     

47. Karel Veselý  1% 
21. František Fessl  8%      

53. Jan Pokorný  1% 
Odborné a pomocné práce-řemeslníci z obce 

a někteří i z okolních vesnic se zavázali, ţe 
odpracují dohodnuté odborné práce bez 

nároku na mzdu. Rolníci poskytovali pracovní 
síly a povozy. Z kroniky vyčteme, ţe jiţ ten-

krát se ţivnostníci, řemeslníci a obchodníci 
potýkali s exekucemi, v tomto případě to byl 

stavitel a dodavatel stavebního materiálu. 
Při stavbě kostela nebyl zaznamenán ţádný 

pracovní úraz.   
Stavební práce se přerušovali s nástupem 

polních prací. Na jednom zimním zasedání 
byli vybídnuti stavebníci, aby podle svých 

moţností vykonali co nejvíce prací zdarma, a 
výbor jim bude k svačině dávat kaţdému 1. 

litr piva. 
Velká pozornost a úcta je projevována jed-

notlivcům, zvláště pak Františku Vyţrálkovi, 
který se zaslouţil o různé odborné práce při 

stavbě, pro jeho nezištnost a obětavost – 
cementová gotická okna, dřevěné ţaluzie do 

věţe, s ostatními řemeslníky se podílel na 
výrobě dřevěného oltáře…. Podílel se také 

na  osazení a seřízení věţních hodin, které 
zakoupil za 500 Kč pan rada ing. Václav Fessl 

v Praze. Hodiny pochází ze smíchovského 
nádraţí. 

O vnitřní zařízení se také postarali místní 
obyvatelé jak finančně, radou nebo osobním 

zainteresováním. Bylo třeba zakoupit svícny, 
zařídit vyčalounění, dohodnout slouţení mší. 

Například sochu sv. Františka dal zhotovit na 
svůj náklad František Píša a sochu blahoslave-
né Aneţky opatřili stavebníci. Dnes uţ neexis-

tující mříţ k presbytáři zhotovil zámečník na 
Včelné. 

K dopravě kněze, který bude slouţit mši, se 
zavázali rolníci s povozy, snídaně pro kněze 

byla připravována v hostinci a placena ze 
sbírek nebo příplatkem jednotlivce, mešní 

víno obstarával patronát, kostelník pan Pro-
kop Malcát byl patronátník  a  zároveň uklízel 

i kostel. 
Svěcení kaple proběhlo 28. září 1937 se slav-

nostním programem, kdy v 7.oo hod byl bu-
díček a do 8,30 hod bylo vítání hostů. Opět 

se organizace slavnosti rozdělila mezi obyva-
tele a téměř kaţdý nějakým způsobem přispěl 

ke zdárnému průběhu tohoto velice důleţité-
ho dne. K pořadatelské sluţbě byli přizváni 

členové hasičského sboru, katolické mládeţe 
a baráčnické obce. Bylo zřízeno i placené 

parkoviště, kde za kolo se zaplatila 1 Kč a za 
auto 5 Kč. O koně se pak postarali před bra-

nami obce. U příleţitosti slavnosti se objed-
nalo 1000 ks upomínkových „štítků“, které se 

prodávali za 2 Kč, byl zřízen bufet, kde místní 
ţeny obstarali občerstvení, cukráři za 5 Kč 

poplatek si postavili na vyhrazených místech 
krámek a kuţelník lákal na výhry – 50 Kč, 30 

Kč, 10 Kč a salám. Večer pak se konal 

„věneček“, kde vstupné bylo 2 Kč. Na této 
slavnosti bylo asi 1500 lidí. 

Samotné svěcení kaple se ujal pan opat, který 
celebroval slavnostní mši s dalšími 5 duchov-

ními a dvěma seminaristy. Klášterní sbor z Č. 
Budějovic se postaral o zpěv, na harmonium 

hrál profesor hudební školy a doprovod ob-
staraly 4 housle. Sbor zpíval latinskou mši. Po 

poţehnání byl koncert pod lipami. 
V listopadu 1937 byly přivezeny varhany 

z Masarykova   I.reálného gymnázia v Praze. 
V únoru 1938 se vzpomnělo na významné 

dárce a „sponzory“ kaple a čestní členové 
patronátu: 

Bedřich Sadovský, velkoobchodník se suknem 
v Č. Budějovicích, který nechal namalovat 

kříţovou cestu a daroval ji kapli. Také daroval 
koberec a čalounění. 

J.M T.Jaksch – opat cisteriánského kláštera ve 
Vyšším Brodě 

Rada ing. Václav Fessl z Prahy – projektant 
kaple 

Kateřina Staňková – učitelka ţenských ručních 
prací ve Křemţi 

Jan Bártík- děkan ve výsluţbě – kněz slouţicí 
v kapli mše 

V roce 1940 byla poslední valná hromada, 
protoţe v těchto pohnutých dobách byl vydán 

zákaz pořádání schůzí. 
Další záznam byl pořízen aţ v roce 1947 

Kaple byla bez zvonu, který byl z rozhodnutí 
německých úřadů dán k dispozici pro válečné 

účely. 
Nový zvon váţí 70 kg a financoval se ze sbírek 

a darů a dostal jméno Kateřina a také 23. 
listopadu 1947 byl vysvěcen na malé církevní 

slavnosti. Zvoníkem byl jmenován Prokop 
Malcát. Zvon Kateřina má své kmotry-

Kateřinu  Kříţovou, Kateřinu Kubatovou, 
Teresii Vyţrálkovou a Marii Píšovou. Kmot-
řičky téţ přispěly darem ve výši 3500 Kč. 

Pak následují roční zápisy, kde se dočteme o 
stavu hospodaření, o nutných opravách nebo 

o nákupu a obnovení inventáře atd.  Poslední 
pravidelný zápis po válce končí v roce 1960, 

další zápis je z roku 1968, kdy byl kostel re-
novován, v roce 1977 byla opravována fasáda 

a pak je podle pamětníka Františka Hály popi-
sován „ţivot“ kaple v období 1954 – 1995. 

Minimálně dva zajímavé články byly otištěny 
z historie kaple, byly to obecné informace o 

vzniku, výstavbě a provozu této vrábčské 
dominanty. Třeba si doplníte mezery mezi 

těmito informacemi a vzpomenete si na zapo-
menuté a třeba také budete obdivovat tehdej-

ší lidskou sounáleţitost, obětavost a nezišt-
nost, která v dnešní době tolik chybí. 

Z   H I S T O R I E 


