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Číslo 79, ročník X., červenec—srpen 2012, dvouměsíčník, zdarma www.vrabce.cz 

V měsíci červenci a srpnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

   

   Lávička Jan   50 let 

   Řeháčková Zdeňka  50 let 

   Weber Vladimír  55 let 

   Hálová Ludmila  55 let 

   Kadlecová Ludmila  60 let 

   Fošumbauerová Marie  60 let 

   Chromý František   85 let 

   Rosecká Růžena  88 let 
   

 

Nová divadelní premiéra 

Divadelní spolek eNDe zve všechny své malé i vel-

ké příznivce na PREMIÉRU POHÁDKY o Krakono-
šovi, lásce a potrestané pýše, která se jmenuje Klo-

bouk a bude uvedena 28. července 2012 v letním 
amfiteátru Hospody na Zastávce ve Vrábči od 19:30 
hodin. V hlavních 

rolích Marjánky 
a Matěje uvidíte 
Magdu Bínovou a 
Martina Kadlece,  

v roli tety exceluje 
Mirka Kadlecová, skvěle jim sekunduje Martina 
Weberová jako Lojzka - madame Luisa, a Krakono-

še představuje Adam Mára. Rekvizity a scénu zajiš-
ťuje Markéta Kadlecová, hudbu Vladimír Weber a 
kostýmy Michaela Márová. Režie Alena Neubauero-

vá.  

Účast v soutěži Vesnice roku 2012 

Vážení spoluobčané a členové místních spolků. Dovolte, abych Vám jak 

za sebe, tak i za celé zastupitelstvo obce vyslovil velké poděkování za 
Vaší příkladnou a obětavou práci, kterou jste vykonali na svých předza-

hrádkách a na obecních pozemcích před návštěvou komise, která do 
naší obce zavítala dne 18.6.2012, aby posoudila jak je naše obec připra-
vena do soutěže Vesnice roku 2012. A díky Vám všem, kteří jste se ja-

kýmkoliv podílem na zvelebení nebo prezentaci obce podíleli, naše obec 
uspěla na vynikajícím 2.místě.  Jelikož  jsme před komisí ostudu neudělali 
a to především prezentací spolkového života v naší obci, ať už ze strany 
divadelníků, myslivců, hasičů i sportovců, věřím, že v příštím roce se 

společnými silami pokusíme o metu tu nejvyšší. Ještě jednou obrovský 
dík Vám všem.   
 

starosta obce František Ohrazda 

 Posezení pod lípami na návsi ve Slavči  

Vážení spoluobčané dovolte, abych Vás pozval jménem OÚ Vrábče 

v sobotu dne 4.8.2012 od 15.00 hodin na náves do Slavče, 

k sousedskému posezení na návsi s dechovou hudbou. Zároveň bude 

možno shlédnout v prostorách Kulturního centra malou výstavu obrazů 

pana Pavla Rožbouda a výstavu 

soch místního spoluobčana pana 

Petra Schela. Zajištěno bude též 

občerstvení pivo, limo atd. Přijď-

te si popovídat se sousedy a zná-

mými na náves, jak za starých 

časů. Všichni jste srdečně zváni a 

na Vaši účast se těší  Váš starosta 

a cele obecní zastupitelstvo. 

       Malá vrábecká slavnost 

 

V sobotu 30. června se konala již 6. Malá vrábecká 

slavnost. Počasí bylo výborné a návštěvnost také. 

Děti si zahrály hry o ceny, dospělí si zatančili a po-
debatovali mezi sebou. Skupina historického šermu 
a holubovští bubeníci opět nezklamali a pod novým 

přístřeškem bylo dobře. Chtěla bych tímto poděko-
vat všem za účast, sponzorům - zejména panu Hrdi-
novi a Pekárně Srnín za dary a dětem popřát krásné 
prázdniny.  28. července zahraje spolek eNDe po-

hádku „Klobouk“ a na konci prázdnin proběhne ve 
spolupráci s místními hasiči pohádkový les.  
Přeji všem krásné a pohodové léto. 

 
Alena Neubauerová  



 
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 6 /2012   
 

Schvaluje: 
1) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.3.2012.  
(9 hlasů pro)  

2) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívají-
cí v uložení kabelové přípojky NN na parcele č. 3269/9 v  

k.ú.Vrábče pro stavbu „Vrábče, zastávka, Kerl – kabel NN“.  
(9 hlasů pro) 
3) Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci Dotačního programu 

Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu 
MAS Blanský les – Netolicko 2012. (9 hlasů pro) 
4) Prodej parcely č.1348/5 o výměře 96 m2 v k.ú.Vrábče za 

cenu 50,--Kč/m2 .(9 hlasů pro) 
5) Nabídku firmy PILECKÝ s.r.o. na dodání materiálu na oplo-
cení MŠ. Montáž provede pan Lukáš Procházka. (9 hlasů pro)   

6) Žádost TJ Sokol Křemže, ohledně umožnění parkování 
osobních automobilů dne 20.5.2012 v osadě Slavče.  
(9 hlasů pro)  

 
Pověřuje starostu 
1) Zveřejnit záměr směny parcely č.2531/6 o výměře 4327 m2 
v k.ú. Vrábče lokalita U Křížku oproti parcele č.190/13 o vý-

měře 2935 m2 v k.ú Slavče lokalita U Bedlánů. (9 hlasů pro) 
 
Bere na vědomí 

1) Různé 

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 7 /2012  
 

Schvaluje: 
1) Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. (9 hlasů pro)  
2) Směnu  parcely  č.2531/6  o  výměře 4327 m2 v k.ú.Vrábče 

lokalita U Křížku oproti parcele č.190/13 o výměře 2935 m2 
v k.ú Slavče lokalita U Bedlánů. (9 hlasů pro) 
3) Smlouvu o dílo na opravu hřbitovní zdi za cenu 74.088,--

Kč. (9 hlasů pro) 
4) Aktualizaci článku 1 odstavec 1.3.1. ve Vnitřní směrnici pro 
evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek ma-

lého rozsahu. (9 hlasů pro) 
5) Nabídku na ošetření stromů na návsi ve Vrábči.  
(9 hlasů pro) 

 
Pověřuje starostu 
1) Objednat herní prvky do výše ceny cca 80.000,-Kč pro 

dětské hřiště MŠ. (9 hlasů pro) 
2) Zveřejnit záměr prodeje parcely č.50/7 o výměře 35 m2 
v k.ú.Vrábče lokalita Ves. (9 hlasů pro) 

 
Bere na vědomí 
1) Kladné stanovisko Obce Boršov nad Vltavou ohledně 
zřízení detašovaného pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou v 

obci Vrábče. 
2) Různé 
 

 

Nová služba pro občany 

 
Allianz pojišťovna  - provádí kompletní pojištění, stavební 
spoření, hypotéční úvěry.  

Kontaktní místo je od 5.9.2012 místní knihovna ve Vrábči 
od 16:00—18:00 a poté každou první středu v měsíci  
ve stejný čas 
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Memoriál Jana Litvana  
 

TJ Vrábče pořádá dne 14.7.2012   
6. ročník Memoriálu Jana Litvana   

fotbalový turnaj v kopané za účasti: 

Sokol LIPÍ      
FC BORŠOV      
FC NOVÁ  VES      

TJ VRÁBČE     
staří páni  TJ Vrábče : FC  Boršov 
   
Vylosování turnaje proběhne v 12.30 hodin na hřišti TJ Vrábče. 

 
I.   vyřazovací zápas 13.00 - 14.10 hodin 
II. vyřazovací zápas 14.15 - 15.30 hodin 

Stará garda   15.35 - 16.45 hodin 
Zápas o 3 .místo   16.50 - 18.00 hodin 
Finále   18.00 - 19.10 hodin 

 
- občerstvení na hřišti zajišťuje “Hospoda Na           
Zastávce” 

- po celé odpoledne bude v pivním stanu na hřišti vyhrávat hudba  

Rybářské závody 

26.května proběhly tradiční rybářské závody pořá-

dané Mysliveckým sdružením Vrábče. Zúčastnilo se 

43 závodníků. Na prvních třech místech se umístili 

tito závodníci: 

1.   Matějka   389 cm  

2.   Borovka   315 cm 

3.   Rybář   292 cm 

Největší rybu ulovil pan Pelikán - kapr 74 cm 

Příští závody se budou konat 25.8.2012 

Nedělní pohoda 

Vážení spoluobčané, opět se na Vás obracím 

s prosbou, zda by jste byli tak ohleduplni je-

den ke druhému a mohli dle svých možností 

omezit sečení trávy sekačkami v neděli. Ber-

me to, že většina obyvatel chce neděli prožít 

v klidu a trochu svátečně. Děkuji Vám za vaší 

vstřícnost a pochopení. 

František Ohrazda Kulturní centrum Slavče 

KC posloužilo jako 

zázemí soukromé 
oslavy Silvestra - 
Nového roku, 

19.5.2012 jako záze-
mí pro orientační 
běh Sokola Křemže 

a sportovně zaměře-
né akce GENERALI-
SURVIVAL se stano-
vištěm na návsi v 

osadě Slavče dne 
9.6.2012.  

MAS Blanský les—Netolicko informuje… 
 

Oba projekty spolupráce mezi MAS schváleny 
Dne 20. 6 . 2012 schválil SZIF oba projekty spolupráce mezi MAS, které MAS 
podávala v březnu 2012. První projekt s názvem S Peklíkem na vandr je zamě-

řen na podporu cestovního ruchu (instalace odpočívadel v obcích) v regionu 
naší a spolupracující MAS, druhý projekt Zdraví nás baví je zaměřen na budo-
vání sítě venkovních tělocvičen v regionech 

spolupracujících MAS. Realizace projektů začne až po podpisu Dohody, tj. cca 
na podzim tohoto roku. Oba projekty jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS. 
 
8. výzva – výběr projektů 

Dne 14. 6. 2012 schválil Výbor pro výběr a monitorování projektů projektové 
žádosti v rámci 8. výzvy MAS. Celkem bylo schváleno a registrováno na RO 
SZIF celkem 7 projektů. Seznam vybraných projektů naleznete  

na www.mas-netolice.cz 
 
Konference Jihočeský venkov 2012 

MAS Blanský les – Netolicko společně s LAG Chance In Nature spolu a MAS 
Rozkvět zahrady jižních Čech uspořádaly dne 6. 6. 2012 ve Strunkovicích nad 
Blanicí Konferenci Jihočeský venkov 2012. Tato konference představila mimo 

jiné také budoucí pohled na rozvoj venkova ze strany místních akčních skupin 
a platební agentury SZIF. Tato konference byla financována ze strany Celo-
státní sítě pro rozvoj venkova. 

Tip na výlet...Rozhledna Libín 
 
Na nejvyšším vrcholu Šumavského podhůří - 

Libíně (1096 m n. m.) - stojí již od roku 1883 
kamenná, 27 metrů vysoká rozhledna. Archi-
tekt a stavitel Reichert z nedalekých Prachatic 

projektoval věž, kterou o 11 později doplnila 
také hájovna, sloužící zároveň jako výletní 
restaurace. Rozhledna byla hojně navštěvova-

ná až do 2. světové války, za které sloužila 
armádě. Později chátrala, ale po rekonstruk-
cích v letech 1964 a 1994 dnes opět slouží 
široké veřejnosti. Z věže je kruhový výhled na 

Prachaticko, Vysočinu, Novohradské hory a 
Šumavu. Za mimořádně dobrých podmínek 
bývají vidět i rakouské Alpy. Na Libín vás z 

Prachatic dovede červená turistická značka, 
pohodlnější je však cesta z Libínského sedla 
od silnice na Volary. Otevřeno je po celý rok, 

denně mimo pondělí cca od 11 do 16 hodin 
(rozhledna i přilehlý stánek s občerstvením).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: www.turistik.cz 
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Dnes to bude z kroniky z roku 1972, 

tedy před 40-ti lety. 
V úvodu se zápisy zmiňují o volbách do 
zastupitelstev, které se konaly v roce 

1971 a poslanci MNV Vrábče si byli vě-
domi důvěry, která jim byla v těchto 
volbách prokázána. Prostřednictvím 

socialistických soutěží se podařilo orga-
nizovat aktivitu občanů a ti se pak podí-
leli na spolupráci při zajišťování spole-

čenského rozvoje obce a zlepšování 
životního prostředí obyvatel. Tyto sou-
těže byly založeny na dobrovolné inicia-
tivě všech občanů. Hlavními směry sou-

těže byl rozvoj kulturně-výchovné tělo-
výchovné a společenské činnosti, zejmé-
na mezi mládeží, zlepšování životního a 

pracovního prostředí a občanské vyba-
venosti a služeb pro obyvatelstvo a pak 
také pomoc bytové výstavbě, údržbě a 

modernizaci bytového fondu. 
V neposlední řadě to byla pomoc rozvoji 
zemědělství. 

Místní národní výbor měl čtyři komise-
finanční a plánovací, komisi výstavby a 
životního prostředí a ochrany veřejného 

pořádku, školské, kulturní a sociální za-
bezpečení a zdravotnické. Pravidelně se  
scházely jednou za měsíc. Byla dokonče-

na údržba kulturního domu 
v Záhorčicích, byla vybudována požární 
zbrojnice a úprava návsi a částečně zbu-

dována kanalizace. Všem občanům bylo 
pomáháno při zajišťování stavebního 
materiálu na údržbu bytového fondu. 

Bylo zapotřebí, aby se bytový fond stále 
zlepšoval a bytů v obci neubývalo. 
Ve spolupráci s místním JZD bylo sledo-
váno plné využití zemědělského půdního 

fondu. Spolupracovalo se se školou, 
rodiči a představenstvem JZD při umis-
ťování mládeže a jejich získávání pro 

zemědělství. Ve špičkových pracích-při 
žních, se využívala brigádnická pomoc 
z řad místních občanů a složek Národní 

fronty v obci. Počet členů JZD byl toho 
roku 182, z toho 28 důchodců a 
v dílnách pracovalo 10 zaměstnanců. 

Polní práce byly zahájeny 20. března, setí 
jařin bylo dokončeno 24. března. Do 
konce května byla ukončena těžba dřeva 

s výtěžkem 700 plm dřeva. 15.července 
bylo zaznamenáno velké krupobití a 
začátek žní připadl na 7. srpna. Silážová-

ní kukuřice začalo v polovině září a 18. 
září začali zemědělci sklízet brambory. 
Sklizeň byla hodnocena vcelku dobře. 

Na farmě Kroclov byla na ploše 30 ha 
provedena meliorace za 280 tis. Kčs. 
V Záhorčicích byla postavena jedna by-

tová jednotka za 240 tis. Kčs a ve Slavči 

také jedna za tutéž cenu. Ve Vrábči pak 
byla postavena suška obilí s posklizňovou 
linkou za jeden milion Kč. 

V lednu a únoru probíhaly v obci výroční 
schůze všech společenských organizací, 
družstevníci hodnotili svoji práci a 15. 

února v kulturním domě probíhala vý-
roční schůze s bohatým programem. 
Dále je v kronice zmíněna výroční schů-

ze KSČ, 24. výročí vítězného února, 55. 
výročí oslav VŘSR a 50. výročí vzniku 
SSSR. Tyto výročí byly povinně zmiňová-
ny a slaveny, promítaly se filmy, probíha-

ly besedy. Mnohdy i s kulturním progra-
mem, který zajišťovala místní základní  a 
mateřská škola. V březnu to pak byla 

oslava MDŽ, v květnu oslavy osvobození 
a konce 2. světové války.  
Plesovou sezonu zahájili tak jako nyní, 

myslivci, po nich hasiči, sportovci a nako-
nec mládež, která se organizovala ve 
Socialistickém svazu mládeže/SSM/. Ba-

ráčníci pak měli svoji zábavu až 
v listopadu. Tento rok bylo uspořádáno 
35 kulturních akcí a zúčastnilo se jich na 

4000 lidí. Byl také pořádán IV. okrskový 
sjezd požárníků, který se uskutečnil 19. 
července v Jamném. Při tomto sjezdu 

bylo uspořádáno namátkové cvičení po-
žárních sborů naší obce. JZD vypravilo 
zájezd za kulturou a exkurze. Jeden zá-

jezd byl do Berlína v NDR. Český svaz 
žen připravil kurz šití. Kino Osvětové 
besedy promítlo na 50 celovečerních 

filmů a největší návštěvnost byla tradičně 
v letních měsících. Bohužel, méně důvo-
dů ke spokojenosti bylo s činností místní 
lidové knihovny, která postrádala knihov-

níka „zapáleného pro svoji práci“. Na 
výroční schůzi se TJ SK Vrábče mohla 
pochlubit nemalými úspěchy ve veřejně 

prospěšné práci. Její členové odpracovali 
stovky brigádnických hodin na hřišti, při 
úpravě veřejných prostranství a při špič-

kových prací v zemědělství. Vydařený 
sportovní den byl 16. července, ale již 
méně se povedly zápasy mužstvu dospě-

lých v mistrovské soutěži III. třídy česko-
budějovického okresu. Zde se umístili na 
5. místě. Pro malý počet chlapců byla 

činnost žákovského družstva kopané 
zrušena. Dožínkovou taneční zábavu 
tradičně pořádala Obec baráčníků Vito-

raz. Zábava se konala v kulturním domě 
ve Vrábči a také svatováclavská pouť 
s houpačkami a střelnicí pobavila spoustu 

občanů. 
Místní základní škola je opět dvoutřídní, 
školu navštěvuje 29 žáků z Vrábče a 

Z   H I S T O R I E…rok 1972 

okolních osad. Nastoupil nový učitel pan 

Jaroslav Fous z Homol. Žáci každoročně 
sbírali odpadové suroviny a byliny. Pro 
místní myslivce pak nasbírali kaštany a 

žaludy. Z výtěžku sběru pak žáci jeli na 
školní výlet. Při škole působil pionýrský 
oddíl „Paví oko“ pod vedením pana Fou-

se. Pionýři nacvičovali k různým význam-
ným výročím kulturní program. S ním 
pak vystupovali nejen v obci, ale i v Č. 

Budějovicích, např. vystoupení pro dů-
chodce Na Rychtě a na Dobré Vodě 
v domově důchodců. Zapojili se také do 
přírodovědné soutěže „O zlatý list“, do 

pionýrské university Jardy Kuka, plnili 
„Plameny“ bystrosti  „Mladého zdravot-
níka I. Stupně“ 

V tomto roce se narodila pouze jedna 
holčička a zemřelo pět osob. 
Snad si někteří vzpomenou za zapome-

nuté chvilky svého dětství nebo mládí a 
pousmějí se nad uplynulým časem. 

 

Ludmila Hálová 


