
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 78, ročník X., květen—červen 2012, dvouměsíčník, zdarma www.vrabce.cz 

V měsíci květnu a červnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  Mynářová Jaroslava  55 let 
  Jelínek Jan   55 let 
  Hnilička Petr   60 let 

  Lavička Vojtěch   65 let 
  Švanda Jan   65 let 
  Kalkušová Růžena  65 let 

  Dudová Ludmila   70 let 
  Pícha Zdeněk    70 let 
  Římsová Božena   70 let 

  Šturmová Marie   80 let 
  Vejskrabová Anna  84 let 

  Konopová Marie  86 let 
 

Vážení spoluobčané, 

vzhledem k tomu, že začíná jaro a k jaru patří i takový větší generální 
úklid, zdvořile se na Vás obracím s prosbou, jak v loňském roce, tak i 

letos,  zda byste dle svých možností provedli během měsíce května očis-
tu ozeleněných nebo zpevněných ploch před svými domy (vlastních i 
obecních) a to  nejen z tohoto důvodu, ale i proto, že Zastupitelstvo 

obce schválilo podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012.  
V měsíci červnu 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, ( v loňském roce, kdy jsme se soutěže zú-
častnili poprvé,  jsme jistě hanbu neudělali) věřím, že se k tomuto poči-
nu postavíte jako správní Vrábečáci.  
Děkuji Vám za Vaší dosavadní práci a za Vaši vstřícnost a pochopení. 

 

S úctou Váš starosta   

František Ohrazda 

MAS BLANSKÝ LES – NETOLICKO  

 
V únoru 2012 probíhal příjem žádostí v rámci grantového programu 
Podpora konání kulturních a 

společenských akcí v regionu MAS Blanský les – Netolicko 
2012. Celkem bylo ze strany obcí a neziskových organizací podáno 17 
žádostí (např. na pořádání dětských dnů, výročí hasičů, divadla, koncer-

tů, soutěží apod.). Výběrová komise v nejbližší době posoudí přijaté 
žádosti z hlediska přijatelnosti a následně budou všichni žadatelé infor-
mováni o výsledku výběru projektů. 

 
Ve fázi příprav je nyní také 8. výzva k předkládání žádostí na reali-
zaci projektů. Zaměřena tentokrát bude na podporu drobných živ-
nostníků (např. úpravy dílen, provozoven, pořízení vybavení pro potře-

by zkvalitnění, rozšíření stávající nabídky služeb) a také na nezemědělské 
činnosti zemědělských subjektů.  Termín vyhlášení Výzvy je plánován na 
duben/květen 2012.     

Bližší informace budou zveřejněny na stránkách www.mas-netolice.cz.  

Požární sport ve Vrábči 

 
Datum a místo konání 19.5.2012 za požární  

zbrojnicí ve Vrábči 
Sbor dobrovolných hasičů ve Vrábči byl pověřen 
uspořádat obvodové kolo (postupové) v Požárním 

sportu. 
Soutěžit se bude v těchto kategoriích: 
Ženy od 15 let bez omezení 

Ženy od 30 let 
Muži od 15 let bez omezení 
Muži od 35 let 
Předepsané disciplíny jsou pro všechny kategorie-

Požární útok a štafeta  
4 x 100 m s překážkami. 
Milí spoluobčané, přijďte povzbudit místní družstva 

a seznámit se s tímto určitě zajímavým druhem 
sportu.  
Srdečně zvou místní hasiči SDH Vrábče 

Občerstvení zajištěno 

http://www.mas-netolice.cz
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Schvaluje: 
1)  Zrušení výběrového řízení na provozovatele vodovodů 

Svazku obcí Vodovod Křemže. (8 hlasů pro)  
2)  Cenovou nabídku od firmy TETRAGON-OKNA, DVEŘE, 
FASÁDY spol.s r.o., na výměnu oken a dveří na budově MŠ.  

(8 hlasů pro) 
3)  Cenovou nabídku od firmy Vojtěch Babůrek – klempířství a 
pokrývačství na “Zastřešení stávajícího sezení u zahradního 

parketu ”. (8 hlasů pro) 
4)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro 
rok 2012 v rámci programu  „Úcta k předkům“. (8 hlasů pro) 
5)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro 

rok 2012 v rámci programu „ Podpora jednotek SDH obci 
JK“. (8 hlasů pro) 
6)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočíva-
jící v uložení kabelového vedení  na parcele č.3275/1 v k. ú. 
Vrábče,  stavba„  Vrábče, Vítková, č. par.39/17, kabelová 

přípojka“. (8 hlasů pro) 
7)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a 
společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelo-

vého vedení na parcele č.3281/1, 3282/1 a 3282/5 v 
k.ú.Vrábče,  stavba„ Kroclov, Soukup, č.par.1402/14 úprava 
sítě“. (8 hlasů pro) 

8)  Poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,--Kč na zřízení baby-
boxu v Českých Budějovicích. (8 hlasů pro) 
 

Bere na vědomí 
1)  Zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v 
teritoriu služebního obvodu Obvodního oddělení policie 

Boršov nad Vltavou za rok 2011.  
2)  Různé 
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Schvaluje: 
1) Rozpočtové opatření č.1/2012. (8 hlasů pro) 
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Vrábče a společnosti E.ON Distribuce, a.s, spočívají-
cí v uložení kabelového vedení na parcele č.1310/22 a 3280/1 
v k.ú.Vrábče,  stavba  „Kroclov, Hynek,2 RD,  kabelová přípoj-

ka“. (8 hlasů pro) 
3) Odstoupení od Smlouvy o provedení prací jejímž předmě-
tem je „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu 

Vrábče-zastávka“ ze strany pana Babůrka. (8 hlasů pro) 
4) Nabídku od firmy Sdružení projektantů AP2 na vypracování 
projektové dokumentace na akci „Terénní úpravy – Vrábče“. 

(8 hlasů pro) 
5) Nabídku od firmy JK Interier.CZ s.r.o. na zhotovení zahrad-
ních setů. (8 hlasů pro) 

6) Oznámení o prodeji parcely č.1348/5 v k.ú. Vrábče lokalita 
U Rybáka. (8 hlasů pro)  
7) Přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 

2012. (8 hlasů pro)          
8) Nabídku na výsadbu 2 kusů lip u vchodu do hřbitova. (8 
hlasů pro) 
9) MŠ Vrábče jako detašované pracoviště MŠ Boršov nad Vlta-

vou. (8 hlasů pro) 
 
Pověřuje starostu 

1) Oslovit firmu Stavitelství Matourek s.r.o., ohledně uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Zastřešení stávajícího sezení u zahrad-
ního parketu Vrábče-zastávka“. (8 hlasů pro) 

2) Předložit ke schválení do ZO Boršova nad Vltavou návrh na 
vytvoření MŠ Vrábče jako detašovaného pracoviště MŠ Boršov 
nad Vltavou. (8 hlasů pro) 

 
Bere na vědomí 
1) Různé 
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Daň z nemovitostí 

 
Dne 16.4. 2011 byl zpřístupněn na Finančním úřadu v Českých 

Budějovicích k nahlédnutí hromadný předpisný seznam daně z 
nemovitostí na rok 2012.  
Informace možno získat v budově  Finančního úřadu  kancelář  

č. dveří 106, 109 a 110 ve dnech: 
Pondělí od 7.30 do 17.00 hodin 
Úterý    od 7.00 do 13.30 hodin 

Středa od 7.30 do 17.00 hodin  
Čtvrtek od 7.00 do 13.30 hodin  
Pátek od 7.00 do 13.30 hodin  
Na hromadném předpisném seznamu jsou umístěni pouze poplat-

níci se změnou daňové povinnosti ve srovnání s předchozím 
rokem, složenka na zaplacení daně jim bude doručena v průběhu 
května. Poplatníci, kteří mají stejnou daňovou povin-

nost  dostanou také v průběhu května složenku na zaplacení daně 
z nemovitostí.   
 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na 

hřiště Vrábče-zastávka  
 

Vrábče : Borek     S 12.5  16.30 

Vrábče : Dívčice     S 26.5. 17.00   
Vrábče : Dubné     S  9.6.  17.00   

Vysloužilé elektrospotřebiče  

můžete odevzdat vždy poslední 
středu v měsíci v době od  

16.00 – 16.30 hodin ve Sběrném 
dvoře ve Vrábči–bývalé dílny ZD 
nebo po dohodě s OÚ  

č. tel. 602175701. 

  

Pozvánka 
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody ,které se konají dne 

26.května 2012 
 
 

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 závodu 

  

16:30                zahájení večerního programu 



 
Strana lV. 

78.  vydání připravili: František Ohrazda,  Ludmila Hálová a Viktor Mára. Grafická úprava Viktor Mára (mara.viktor@gmail.com) , vydal Obecní úřad Vrábče dne 1. května 2012.  ZDARMA. IČ: 00581941, MKČRE 

14901. Vytiskla tiskárna INPRESS. České Budějovice. Názory, dotazy a připomínky zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na 387 250 512, faxujte na 387 251 180, pište na email na novinky@vrabce.cz 

© 2012 OÚ Vrábče a Viktor Mára 

Dnes se vrátíme v čase o 20 let zpět. 

Budu čerpat z kroniky tohoto roku a 
chci vám připomenout tehdejší události, 

tedy rok 1992. 
Tehdy byl kronikář pan František Ševčík 
a popsal skutečnosti tohoto roku takto: 

Z hospodaření Obecního úřadu – roz-
počet byl vyrovnaný, příjmy činily 2,115 
tis. Kč, výdaje také 2,155. Začátkem 

roku se ve všech osadách opravovalo 
veřejné osvětlení, ve Slavči byla zahrnuta 
silážní jáma, kam místní občané ukládali 
domovní odpad. Poplatek za odvoz po-

pelnice činil v tomto roce 240 Kč. 
V kostele ve Vrábči byly poprvé od jeho 
založení v roce 1936 opraveny varhany. 

Oprava stála 16000 Kč, kterou zaplatil 
Finanční úřad. Varhany nejsou 
v seznamu kulturních památek. Obecní 

úřad prodává restauraci a sál ve Vrábči a 
tím pádem byla zrušena Osvětová bese-
da.  Občané též měli možnost si udělat 

probírku v obecních lesích, kterou řada 
občanů využila. Obecní úřad utržil za 
takto vytěžené dřevo 53000 Kč. Obec 

vlastnila míchačku na maltu a výsuvný 
žebřík, který nabídla občanům 
k zapůjčení za 10 Kč na den.  Další pro-

blém, který obec řešila, bylo ukončení 
činnosti pana Josefa Fessla jako správce 
hřbitova a hrobníka. V tomto roce byla 

uzavřena mateřská školka ve Vrábči a to 
z důvodu malého počtu dětí. Ty pak 
musely dojíždět do Boršova n/Vlt. 

Počasí na začátku roku nijak nevybočo-
valo z normálu, měsíc květen byl pak 
suchý a až v červnu trochu pršelo. Léto 
pak bylo suché a poměrně horké. Začát-

kem srpna vystoupaly teploty až k 38⁰C. 
První sníh napadl 20. listopadu, ale hned 
nato přišla teplá vlna a začalo pršet. Vá-

noce byly bez sněhu, jenom mrazy vy-
stoupaly na -10⁰C. Suché jaro a léto 
v tomto roce mělo vliv na úrodu ovoce, 

kterého bylo málo a bylo drobné. 
Jako každým rokem se pořádaly plesy a 
to myslivecký, hasičský a sportovní. 

V září se pak občané bavili na Václavské 
taneční zábavě. O Velikonocích chodily 
děti „řechtat“ a na Velký pátek odpoled-

ne chodily dům od domu a po zazpívání 
koledy dostávaly vajíčka nebo drobné 
peníze a pak vše spravedlivě rozdělovaly. 

V květnu  se stavěla tradiční májka a u 
ohně vydržela místní omladina hlídat až 
do rána. Koncem srpna na hřišti na Za-

stávce se děti loučily s prázdninami a 
pak už byla jen koncem roku mikulášská 
nadílka pro všechny děti. 
Dne 26. 4. na rozcestí do Slavče byl slav-

nostně odhalen pomník americké armá-

dě. Této slavnosti se zúčastnil velvysla-
nec USA, který přijel s doprovodem 
historických džípů a motocyklů. Byli pří-

tomni i pamětníci příjezdu americké ar-
mády. Zde na tomto místě, v roce 1945, 
byla demarkační čára a americká armáda 

se zde utábořila. 
Fotbalový klub Vrábče stále hraje III. 
třídu a kronikář zde pochybuje o postu-

pu, důležité však je, že fotbal v obci ne-
skončil. V létě se opět pořádal fotbalový 
turnaj a vyhrálo mužstvo z Holubova. 
V zemědělském družstvu je situace stále 

složitá. Ve Vrábči byl zrušen jeden kravín 
a další byl předělán na chov jalovic. Špat-
ný odbyt hovězího masa a nízké výkupní 

ceny mléka přinutili zemědělce 
k radikálním změnám. 
Dne 5. a 6. června se konaly volby do 

Sněmovny Federálního shromáždění a do 
České národní rady na další čtyři roky. 
S převahou zvítězila ODS, pak Levý blok, 

ČSSD, SPR-RSČ, KDU-ČSL, ODA, KAN 
a OH. Letos se připravuje rozdělení Čes-
koslovenska ke dni 1. 1. 1993 na dva 

samostatné státy, a to Českou republiku 
a Slovenskou republiku. Občané z této 
veliké a zásadní změny moc velkou ra-

dost neměli. 
V tomto roce se narodili čtyři děti, 
všichni chlapci a pět našich spoluobčanů 

nás navždy opustilo.  Z naší obce se bě-
hem roku 1992 odstěhovalo 16 obyvatel 
a 25 nových se přihlásilo. Ke dni 31. 12. 

1992 měla obec Vrábče s přilehlými osa-
dami 408 obyvatel. 
To je vše, co je o tomto roce v naší kro-
nice zaznamenáno a příště vás zase se-

známím s dalšími, možná trochu zapome-
nutými událostmi naší obce. 

 

Ludmila Hálová 

Z   H I S T O R I E…rok 1992 

Nabízíme pronájem vytápěného 

nebytového prostoru 120 m2, za-

řízené kanceláře s PC, WC a 

umývárnu (bývalá tiskárna.) Cena 

dohodou. Vhodné jako dílna nebo 

sklad. 

 

Tel: 728285639  

email: rimsa@cmail.cz 

INZERCE 

Pranostiky na květen a červen 
 
Deštivý květen - žíznivý říjen  

Mokrý máj - v stodole ráj  
Suchý květen - mokrý červen  

Jestli v máji neprší, červen to dovrší  
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka 

mrholívá  
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovní-

kem  
Jaký červen, takový i prosinec  

Červnové večerní hřmění - ryb a raků naděle-
ní  
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto 

potom přicházívá  
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc 

září  


