
 

               Obecní slavnost 

 
Neděle 19. srpna nabídla lidem nejen krásné a horké počasí, ale také jedinečnou mož-
nost sejít se, pobavit se, popovídat , zazpívat si, zatančit si a něco dobrého pojíst a po-

pít.  
Zkrátka  konala se Obecní slavnost, kterou uspořádal starosta obce Vrábče spolu se  
zastupitelstvem. Důvodem této mimořádné akce byla skutečnost, že se naše obec 

umístila na krásném druhém místě v soutěži Obec roku 2012 a slavnost tedy byla vyjá-
dřením poděkování všem spolkům i jednotlivým občanům.  

 

V zahradě Hospody Na Zastávce se sešla slušná 
účast a kdo přijel, nebo přišel, nelitoval.  
Ve 21. hodin ukončil lidovou zábavu ohňostroj a 
poté pan Novotný rozvezl účastníky ze vzdáleněj-

ších částí obce do jejich domovů.  

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 80, ročník X., září—říjen 2012, dvouměsíčník, zdarma www.vrabce.cz 

V měsíci září a říjnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

   
  Weberová Marie  50 let 
  Koráb Zdeněk   50 let 

  Štván Ladislav   55 let 
  Filištein Petr   55 let 
  Fošumbauer Miroslav  60 let 

  Fessl Václav   80 let 
  Kouba Václav   83 let 
  Bíca František   83 let 

  Šlaisová Rozalie   86 let 
  Honsová Ludmila  87 let 
  Valentová Terezie  91 let 

   

Pouť ve Vrábči 

 
SDH Vrábče a divadelní spolek eNDe Vrábče zvou srdečně všechny 
občany v pátek 28. 9. do Hospody Na Zastávce. Od 14:30 uvedeme 

divadelní představení pohádky Klobouk  a od 17. hodiny začne Pouťová 
taneční zábava. Pěkné písničky k dobré náladě a k tanci z 60. - 80. let 
zahraje JZD.  

Přijďte všichni, následují ještě dva dny 
volna a husa vám neuteče :-) 

Divadlo eNDe informuje.. 

 
Vážení spoluobčané a spoluobčanky, ochotnic-
ký spolek eNDe bude v průběhu měsíců září a 

října přibírat nové členy. Ochotnický je od slo-
va ochota. Pokud jste tedy ochotní cpát si do 
hlavy text, chodit každý týden na zkoušky, tahat 

kulisy, připravovat rekvizity, kostýmy, napoví-
dat, připravovat ples, pohádkový les, Mikuláše a 
další záležitosti, jste náš člověk a nezáleží na 

tom, kolik je Vám let a jak velký máte talent. 
Naším konkurzem projde opravdu každý. Těší-
me se na Vás.  Zájemci o členství v ochotnic-
kém souboru se mohou hlásti písemně 

na  babockajeneral@seznam.cz nebo na telefo-
nu 776550681 a budou poté zváni na divadelní 
schůzky a seznamováni s plány divadelníků, s 

připravovanými akcemi a podobně.  
 

Umístění v soutěži Vesnice roku 2012 

 
Vážení spoluobčané, v sobotu dne 11. 8. 2012 v obci Řepice na Strakonicku, 
obdržela naše obec na slavnostním vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2012 

Jihočeského kraje diplom za 2. místo. Společně jsme toto krásné umístění 
oslavili v neděli 19. 8. 2012 na zahradním parketu v hospodě Na Zastávce. 
Odměna za toto umístění pro naší obec činí 460.000,- Kč. Tyto finanční 

prostředky budou použity v příštím roce na akce schválené zastupitelstvem 
obce. Domnívám se, že je to patřičná motivace  
k pokračování v této započaté práci, protože  

za první místo v soutěži je podstatně větší finanční 
odměna a především je to velká prestiž. Ještě  
jednou velké poděkování Vám všem, kteří jste se  
na tomto úspěchu naší obce podíleli. 

 
František Ohrazda 
starosta obce 

mailto:babockajeneral@seznam.cz
tel:776550681
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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 8 /2012   
 

Schvaluje: 
1) Prodej parcely č. 50/7 o výměře 35 m2 v k.ú.Vrábče za 
cenu 1.750,--Kč. (9 hlasů pro) 

2) Přidělení grantu z programu JK ve výši 20.000,- Kč.  
(9 hlasů pro) 
3) Cenovou nabídku na zhotovení chodníku v areálu MŠ.  

(9 hlasů pro) 
4) Cenovou nabídku na provedení terénních úprav.  
(9 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na provedení zateplení fasády na objektu 
MŠ. (9 hlasů pro) 
6) Cenovou nabídku na provedení strojní pokládky betonové 

podlahy v objektu MŠ. (9 hlasů pro) 
7) Rozpočtové opatření č.2/2012. (9 hlasů pro) 
 

Pověřuje starostu 
I) Zajistit uspořádání oslavy na letním parketu ve Vrábči  
na Zastávce. (9 hlasů pro) 

 
Bere na vědomí 
I) 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 9 /2012  
 

Schvaluje: 
1) Výsledek hospodaření k 30.6.2012. (8 hlasů pro) 
2) Přidělení grantu z programu JK- POV ve výši 150.000,- Kč. 

(8 hlasů pro) 
3) Rozpočtové opatření č.3/2012. (8 hlasů pro) 
4) Návrh zadání ÚP obce Vrábče – viz.příloha č.1.  

(8 hlasů pro) 
5) Dohodu o spolupráci na projektu „Separace a svoz  
textilních odpadů pro region ČB“ (8 hlasů pro) 

 
Bere na vědomí 
 I) Různé 

 
 

Vážení čtenáři, veškeré informace z jednání obecního 

zastupitelstva, fotografie z proběhlých akcí, aktuální 

zprávy a mnoho dalšího najdete také na adrese               

  www.vrabce.cz  

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu 

dne 10.11.2012 bude proveden  Sběr  nebezpečného  
odpadu a vekoobjemového odpadu 

  

UPOZORNĚNÍ 
V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto 
patří odevzdat do sběrného místa, které má obec zřízeno 

 
 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, že 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 10 .11.2012 
 
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 
  

Sběr železného šrotu 

 
V pátek 14. září 2012 bude v celé obci proveden sběr 
železného šrotu. Žádáme občany, aby v uvedený den byl 

železný šrot připravený před domy v těsné blízkosti komuni-
kace, též žádáme občany, aby šrot byl před domy dán v co 
nejkratším termínu před svozem, aby tak bylo zabráněno 

rozkrádání železného šrotu. 

Informace pro majitele psů—očkování psů 

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem majitelům psů, že dne 
22.9.2012 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 požádání stojí 250 Kč. Očkovací 
průkaz s sebou. 

Poutní mše svatá 

V neděli 9. září 2012 od 14.30 hodin se bude konat Poutní 
mše svatá v kapličce nad Slavčí k uctění narození Panny Marie. 
 

 
Poutní mše svatá 
 

V pátek 28.září 2012 od 11.00 hodin se 
bude konat Poutní mše svatá v  kostele 
sv. Václa ve Vrábči. Ostatní mše v kostele 

sv. Václava ve Vrábči budou vždy 
poslední neděli v měsíci od 11.00 hodin. 
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VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  KRAJŮ 12. a 13. října 2012 
O z n á m e n í o době a místě konání voleb 

 
Starosta obce VRÁBČE podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do  

zastupitelstev krajů  a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů   
  

o z n a m u j e : 
 
1. Volby do zastupitelstev krajů  se uskuteční: dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

 a dne 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1. Vrábče je volební místnost v budově OÚ Ves-Na Návsi 33,  

          Vrábče-knihovna  pro voliče bydlící v Vrábče-ves, Vrábče-zastávka, Slavče, Koroseky a Kroclov. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou  totožnost a státní občanství České republiky platným  

          občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
 
4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 

 lístky i ve volební místnosti 
 
 

František Ohrazda 
starosta obce 

 

14.7.2012 se uskutečnil 6.ročník Memoriálu  
Jana Litvana, který vyhrál FC Nová Ves, TJ  Vrábče 

skončila na třetím místě.    

 
TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na mistrovská 
utkání na hřiště Vrábče-Zastávka:  

 
3  Vrábče : Borek  S 8.9. 17.00 
4  Vrábče : Lipí  S 15.9. 17.00   

6  Vrábče : Dubné  S 29.9 16.30 
8  Vrábče : Pištín  S 13.10. 16.00   
10  Vrábče : Mokré  S 27.10. 14.30   
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Dnes trochu o krásných stromech ve 

Vrábči, které nádherně zdobí naši náves 
a kterou nám po právu mnozí závidí. 
Inspirovala mě červencová příhoda se 

spadlým stromem.  Ač zastupitelstvo 
nechalo nově prohlédnout všechny 
okrasné stromy, odborná revize neod-

halila u tohoto stromu veliké poškození, 
a přesto byl strom v tak špatné kondici, 
že se rozlomil a pak musel být následně 

poražen. 
Tradice vysazování památečních stromů 
byla v tehdejší společnosti velice oblíbe-
na a ve školních a obecních kronikách je 

toto zmiňováno. Bohužel se nedozvíme, 
které stromy kde byly vysazeny, ale nej-
starší lípy jsou na „tělocvičně“ – u obec-

ního úřadu. 
Vypůjčila jsem si autentické záznamy, tak 
jak je kronikáři zapsali: 

Dne 2. dubna 1898 usnesla se místní 
školní rada k návrhu řídícího učitele, aby 
památka 50. jubilea panování vznešené-

ho našeho císaře Pána Františka Josefa I. 
oslavena byla zdejší školní obcí hojným 
vysazováním ovocného i jiného stromoví 

ku cti a blahodárnosti památce Jeho.  
I přijat návrh téhož, aby ihned kolem 
tělocvičny nasázeny byly lípy, jež by se 

nazývaly památnými lípami Jeho Veličen-
stva Františka Josefa I. Letos jim je tedy 
114 let. 

Holdovací stromové slavnosti školní 
v roce 1917 nyní v jarní době počalo 
s vysazováním památných stromů ve 

zdejší obci. K tomu účelu zakoupila obec 
48 stromů okrasných – 25 jilmů, 20 ja-
vorů a 3 lípy – z knížecích schwanzer-
bergských školek v Plasnici. Této příleži-

tosti použili třídní učitelé k domácí škol-
ní slavnosti, aby vysvětlili mládeži, že 
tato slavnost se koná v upomínku letoš-

ního nastoupení na trůn Jeho Veličenstva 
císaře a krále Karla I., která zůstane pro 
národy říše naší vždy památnou. Dítky  

byly povzbuzovány k tomu, aby vedle 
této blahé vzpomínky na letošní památ-
ný rok i v budoucnosti horlivě stromy 

vysazovaly a všecku lásku vysazování 
stromů vždy věnovaly, čímž se docílí 
nejen výchovného významu, ale i náro-

dohospodářského. Aby mládež pochopi-
la a ocenila vážnost doby a aby v srdcích 
jejich byla probuzena a prohloubena 

láska k vlasti a úcta k její vojenské moci 
a síle, byla jí vylíčena udatnost naší armá-
dy, která na všech stranách hájí proti 

celému světu nepřátel hranic naší drahé 
vlasti. Vzpomenuto též s láskou a obdi-
vem zdejších rodáků, kteří v této světo-

vé válce za vlast a trůn hrdinně život svůj 

obětovali. Vzpomínku této světové války 
a v téže době nastoupení Jeho Veličen-
stva na tůn, nazván jest toto nové stro-

mořadí „Válečné stromy památní“. 
Rok 1919 - v době velikonočních svátků 
bylo ve zdejší obci vysázeno nákladem 

obecním 7 lip a 3 ovocné stromy na pa-
měť našeho státního osamostatnění.  
Zasázené stromy nazvány „Stromy Svo-

body“. Školním dětem vysvětlen účel 
tohoto vysazování, aby se v nich posílil 
ušlechtilý cit k stromům a kráse domova 
vůbec. 

Při dokončení hřbitova v roce 1939 byly 
kolem zdi vysazeny akáty, které byly 
v roce 2010 vyměněny za nové stromy. 

A pak se i školní kronika mění 
v důsledku doby a děti pěstují a vysazují 
úplně jiné rostliny: v roce 1955 se děti 

zapojovaly do Mičurinského kroužku a 
obhospodařovali plochu cca 1 aru na 
Sadu míru. Pěstovaly brambory na tři 

způsoby, vinnou révu, hrášek, fazole a 
pokusně kukuřici pro JZD. Zasadily 56 
planých švestek, které měly být později 

roubovány. 
Při oslavě výročí 630 let Vrábče a 100. 
výročí založení  SDH ve Vrábči v roce 

2009 byly zasazeny dvě lípy na návsi u 
základního kamene „Jubilejního lesa“.  
Les vysázeli místní obyvatelé po první 

světové válce, základní kámen byl pak 
před Němci ve druhé světové válce 
z lesa odvezen a uschován u pana Fran-

tiška Hály. 
Letos byly poraženy dvě nádherné domi-
nantní lípy u hřbitova. Některým lidem 
se tento krok zastupitelstva příliš neza-

mlouval, ale radikální zásah byl nutný 
z důvodu ohrožování stability zdi a kraj-
ních hrobů. Na jejich místo byly vysazeny 

stromy nové a budeme se těšit, že také 
tak budou krásně prospívat, jako ty pů-
vodní. 

Měli bychom si naši zeleň ve Vrábči hýč-
kat a ochraňovat, vždyť než takový 
strom naroste do své krásy, trvá to i 

několik generací, měli bychom se roz-
mýšlet, kdy a jak zasáhnout do vzhledu 
naší krásné návsi a pečovat o každý jed-

notlivý strom s láskou, každý strom při-
pomíná vážnou událost doby, kdy byl 
vysazen. 

 
Ludmila Hálová   

 

 

Z   H I S T O R I E… 

Tip na výlet—zřícenina Kuklov 

Zdroj: http://tipynavylety.cz 

Hrad, založený ve 14. století, měl dvojdílnou 

dispozici s jádrem na skalní vyvýšenině a vel-

kým obdélníkovým předhradím. Roku 1395 

byl kuklovský hrad dobyt Rožmberky a roz-

bořen. Od té doby je už připomínán jako 

pustý. V blízkosti zřícenin hradu došlo roku 

1495 k založení kláštera paulánů. Stavba 

pozdně gotického kláštera se protáhla až do 

první třetiny 16. století a nakonec nebyla 

nikdy dokončena. V okolí nedostavěných 

opuštěných budov postupně vznikly domy, 

jejichž majitelé užívali zbytků kláštera jako 

zdroje stavebního materiálu. Některé obytné 

domy byly přímo zakomponovány do objektů 

bývalého kláštera, což výrazně ovlivnilo dis-

pozici celé vesnice. 

Zakladatelem hradu Kuklov byl pravděpodob-

ně biskup Jetřich Mindenský, známý svým 

působením v Čechách okolo roku 1357. Po 

jeho smrti připadl hrad do vlastnictví krále. 

Později se stal Kuklov příčinou jedné z mno-

hých rozepří krále Václava IV. s pražským 

arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jednalo se o 

konflikt hospodářského rázu, vyvolaný 

kuklovským purkrabím Václavem ze Švamber-

ka. V době spiknutí české šlechty proti Václa-

vu IV. byl královský hrad Kuklov dobyt roku 

1395 Jindřichem III. z Rožmberka a následně 

pobořen. Po urovnání sporů věnoval Václav 

IV. kuklovský hrad již zmíněnému Jindřichovi 

III. z Rožmberka, který již nepřikročil k jeho 

obnově.V blízkosti zřícenin hradu Kuklov 

došlo v roce 1495 k založení kláštera pous-

tevníků řádu sv. Františka z Pauly. Řeholníky 

povolal do Kuklova Petr IV. z Rožmberka se 

svým bratrem Oldřichem z Rožmberka. Pau-

láni zahájili výstavbu kláštera, který však nebyl 

nikdy dokončen. Pravděpodobně okolo roku 

1530 opustili řeholníci nedokončený klášter, 

který od té doby postupně zchátral. V jeho 

blízkosti poté Rožmberkové založili pivovar a 

hospodářský dvůr. V průběhu třicetileté války 

pobořila opuště-

ný kuklovský 

klášter a přilehlý 

dvůr švédská 

vojska. 

 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_kuklov.xml

