
 

V měsíci červenci a srpnu  výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

 

 Ševčík Zdeněk  50 let 

 Kubata Zdeněk  50 let 

 Škulcová Jana  50 let 

 Freiberger Jan  60 let 

 Litvanová božena 75 let 

 Pech Josef  75 let 

 Stropek Václav  80 let  

 Chromý František  86 let 

 Rosecká Růžena 89 let 

 

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 85, ročník X., červenec—srpen 2013, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

POZVÁNKA 

 

Milí rodiče, dne 11. července od 14 hod. proběhne na zahradě hospo-

dy Na Zastávce setkání určené zejména maminkám na mateřské dovole-

né. Přijďte se, společně se svými dětmi, seznámit, navázat nová přátel-

ství, vyměnit zkušenosti a v neposlední řadě domluvit aktivity pro děti a 

rodiče, které by se mohly v naší obci uskutečnit (např. přednášky, kur-

zy, workshopy, cvičení pro děti). V případě zájmu se mohou setkání 

maminek/rodičů konat pravidelně. 

Pokud Vám nevyhovuje termín či čas setkání, kontaktujte mne prosím 

na eliškaStyblova@seznam.cz, kam také můžete zasílat své dotazy a 

podněty. Budu také ráda, pokud nezávazně potvrdíte svou účast. 

Těší se na Vás Eliška Junková Stýblová 

Účast v soutěži Vesnice roku 2013 

 

Vážení spoluobčané a členové místních spolků. Do-

volte, abych Vám jak za sebe, tak i za celé zastupi-

telstvo obce vyslovil velké poděkování za Vaší pří-

kladnou a obětavou práci, kterou jste vykonali na 

svých předzahrádkách a na obecních pozemcích 

před návštěvou komise, která do naší obce zavítala 

dne 14.6.2013, aby posoudila jak je naše obec při-

pravena do soutěže Vesnice roku 2013. Jak 

v soutěži obstojíme, to se uvidí. Ještě jednou obrov-

ský dík Vám všem.     

starosta obce František Ohrazda 

Den otevřených dveří v MŠ Vrábče 

Vážení spoluobčané, Obecní úřad Vrábče pořádá v sobotu dne 

27.7.2013 od 14.00 hodin  Den otevřených dveří v MŠ Vrábče, která 

zahájí svůj provoz 1.9.2013. Přijďte se podívat jak ze starých dílen a kan-

celáří bývalého ZD vznikla mateřská školka. V rámci otevření dveří MŠ 

bude vyhrávat kapela pod pivním stanem, kde bude zajištěno občerstve-

ní. Všichni jste srdečně zváni. 

 Posezení pod lípami na návsi ve Slavči  

 

Vážení spoluobčané dovolte , abych Vás pozval jmé-

nem OÚ Vrábče v sobotu dne 10. 8. 2013 od 15:00 

hodin na náves do Slavče, k sousedskému  posezení 

na návsi s dechovou hudbou.  Zajištěno bude též 

občerstvení pivo, limo atd. Přijďte si popovídat se 

sousedy a známými na náves, jak za starých časů. 

Všichni jste srdečně zváni a na Vaši účast se těší  

Váš starosta a cele obecní zastupitelstvo  

Divadelní spolek eNDe oznamuje... 

 

20 . červenec - premiéra hry Agáta hledá práci 

Hořká komedie o mladé absoloventce VŠ, která se snaží najít zaměstná-

ní, ale nakonec najde sama sebe. 

Hrají : Agáta - Magda Bínová 

          Matka- Petra Kalkušová 

          Drsoň - Kamil Podzimek 

          Úřednice - Mirka Kadlecová 

          Podnikatel - Michael Schuster 

          Žadatelka o práci - Denisa Márová 

          Ctihodná sestra Leona - Irena Končoková 

          Manažer - Kuba Šmucr (dvojrole - Číňan) 

Hudba : Milan Neubauer, kostýmy Míša Márová, scéna - všichni, režie 

Alena Neubauerová 

 

Srdečně zveme všechny dospělé diváky, pro děti a mladistvé není hra 

vhodná !  

Začátek 9,30 , vstupné jak kdo chce a může :-) 

31. srpen - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 

Setkání dětí u rybníka za Vrábčí . Diskotéka , opé-

kání buřtů , hry a soutěže , které stejně jako v loni 

zajistí myslivci a hasiči a kterým tímto děkuji za vý-

bornou spolupráci .  

 

A. Neubauerová 
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U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K ZÁPISU 5 /2013   

 

Schvaluje: 

1)  Smlouvu o zřízení věcného břemene na parc. č.190/20 a 

1615/1 v k.ú.Slavče,  stavba  „Slavče –  par.č.116/1 – RD paní 

Tomáško“. (9 hlasů pro) 

2)  Zařazení části pozemku par.č.307/3 v k.ú.Slavče do připra-

vovaného ÚP obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

3)  Cenovou nabídku na výsadbu stromů na návsi ve Vrábči. (9 

hlasů pro) 

4)  Spoluúčast obce ve výši 30% nákladů na vybudování dět-

ského dopravního hřiště v rámci Grantového programu Nada-

ce ČEZ „ Oranžové hřiště pro rok 2013“ . (9 hlasů pro) 

5)  Zařazení správního území obce Vrábče do území působ-

nosti Integrované strategie území regionu MAS Blanský les – 

Netolicko o.p.s. na období 2014 – 2020 realizované místní 

akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. (9 hlasů pro) 

6)  Cenovou nabídku na terénní úpravy před Obecním domem 

a MŠ. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

 

Bere na vědomí 

1)  Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku par.č.1161/2 

v k.ú.Vrábče. 

2)  Podání žádosti o dotaci na vybavení MŠ Vrábče  

z grantového programu PRV – SZIF - MAS  

     LEADER 2013. 

3)  Rozpočtové opatření č. 2/2013    

3)  Různé 

Slosovatelné dotazníky 

 „Jak se Vám v obci 

žije?“  

Vyplňte a vyhrajte  

 
V nejbližších dnech se k Vám do schránky dostane dotazník, 

který má za úkol zjistit jaké potřeby má Vaše obec z pohledu 

Vás, občanů, kteří v ní žijí. Co byste si v obci přáli? Jaké téma 

vás naopak trápí? Jak jste spokojeni s infrastrukturou, nabíd-

kou zdravotních a sociálních služeb? Vyplněním dotazníků vel-

mi pomůžete při rozvoji Vaší obce nebo i širšího území a 

můžete tak pomoci zlepšit aktuální stav, aby se i Vám samot-

nému v místě, kde bydlíte, žilo lépe. Teprve pokud zjistíme 

Vaše názory a přání, bude moci obec, místní podnikatelé i 

neziskové organizace, ale i Vy samotní lépe využít dotací, kte-

ré budou do obcí směřovat. Dotazníky spolu s dalšími infor-

macemi se stanou podklady k nové Integrované strategii roz-

voje území MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. na roky 2014 – 

2020. 

 
Velice Vám děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnuje-

te. Jako odměnu jsme pro vás připravili slosování došlých do-

tazníků. Na vylosované výherce čekají poukázky na nákup do 

Globusu v hodnotě 1000 Kč, 500Kč a 300 Kč. Nezapomeňte 

proto na konci dotazníku uvést emailový či telefonický kon-

takt na sebe. Dotazníky buď vhoďte do speciálního boxu 

umístěného na radnici a dalších místech, nebo je můžete po-

slat poštou na adresu MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s., Mí-

rové náměstí 208, 384 11 Netolice a to do 14. června 2013 

(dotazníky na internetu je možné vyplňovat až do 31.8.2013). 

Slosování dotazníků (včetně internetových) proběhne v září 

2013. Na všechny, kteří přinesou dotazník osobně do kancelá-

ře MAS pak čeká malý dárek. 

Pokud preferujete vyplnění dotazníku na internetu, najdete jej 

na této webové adrese: www.mas-netolice.cz 

 

 

 

 

 

 

Jste rodič s dětmi? Senior? Mladý člověk? Jste ne-

zisková organizace? Podnikatel? Věnujete se země-

dělství? Chybí vám něco v obci? Máte nějaký nápad, 

co zlepšit? 

Přijďte na 

Veřejné projednání 

Vyjádřit své názory. Sdělit svá přání. Ovlivnit podobu 

své obce. Zapojit se do dění. Pomoci při rozvoji úze-

mí svého bydliště. Zlepšit aktuální stav vaší obce, aby 

se i Vám samotnému v ní žilo lépe. Všechny vaše ná-

zory mohou být zahrnuty do připravované strategie 

rozvoje území Netolicko- Blanský les na roky 2014 -

2020. 

 

zasedací místnost radnice na Včelné  

čtvrtek 20. června 2013 od 18 h 

 

občerstvení zajištěno 

 
Pořádá: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s. 

Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice 

Tip na výlet...rozhledna Kraví hora 

 

Rozhledna Kraví hora stojí poblíž vrcholu Kraví hory (952 m 

n. m.), mezi obcemi Hojná Voda a Dobrá Voda v přírodním 

parku Novohradské hory. Nabízí se z ní téměř kruhový roz-

hled - je odsud vidět většina hlavních vrcholů Novohrad-

ských hor, Třeboňsko, Blanský les s nejvyšší horou Kletí a za 

dobrého počasí lze spatřit i rakouské Alpy. Rozhledna záro-

veň slouží jako telekomunikační věž. U rozhledny je kry-

té turistické odpočívadlo, o něco dále zajímavý skalní 

útvar, Napoleonova hlava.  

Dnešní rozhledna Kraví hora původně sloužila ja-

ko pozorovatelna Československé lidové armády v rámci systé-

mu protivzdušné obrany státu, a to od roku 1988 až do Sa-

metové revoluce v roce 1989. Po revoluci pozorovatelna 

pozbyla účelu a v roce 2001 byla přestavěna na oficiální roz-

hlednu a zpřístupněna pro veřejnost. 

 

Dnešní rozhledna Kraví hora původně sloužila ja-

ko pozorovatelna Československé lidové armády v rámci systé-

mu protivzdušné obrany státu, a to od roku 1988 až do Sa-

metové revoluce v roce 1989. Po revoluci pozorovatelna 

pozbyla účelu a v roce 2001 byla přestavěna na oficiální roz-

hlednu a zpřístupněna pro veřejnost.  

 

 

Zdroj: iTRAS.cz 

 

http://www.mas-netolice.cz
http://itras.cz/trebonsko/
http://itras.cz/blansky-les/
http://itras.cz/klet/
http://itras.cz/napoleonova-hlava/
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Mistrovství ČR v cyklistice – žáci a kadeti 

 

V sobotu dne 3.8.2013 se uskuteční v naší obci Mistrovství České 

republiky v cyklistice kategorie žáci-žákyně a kadeti-kadetky. Start 

bude od budovy obecního úřadu. Trasa povede po komunikaci 

III.třídy směr Kroclov – Jamné – Záhorčice – Rozinka a zpět do 

Vrábče. Podobu tohoto závodu cca od 9.00 do 16.00 hodin bude 

na této trase jednosměrný provoz upravený po směru jízdy. Zá-

vodníků by mělo být cca 200, doprovod a přihlížející cca 500 

osob. Parkování automobilů bude zajištěno na komunikaci v ulici 

Na Horánku.  

Vážená redakce Novinek, zasílám vám krátký článek o 

oslavě u nás a též několik fotografií. 

Zároveň bych chtěl nabídnout do webových stránek 

Vrábče (fotogalerie) novější obrázky z přírody a z Koro-

sek. Sdělte jen potřebný formát, velikost a počet. 

 

Oslavy v Korosekách. 

V sobotu dne 25. května jsme oslavili 75. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Korosekách. Přes to, 

že  počasí nebylo úplně ideální, přišlo k nám hodně přátel 

a sousedů z okolních obcí. Uvítali jsme zástupce hasič-

ských sborů z Vrábče, Boršova, Záhorčic a Nové Homole. 

Po nastoupení jednotek jsme byli seznámení s historií 

našeho hasičského sboru. Následovalo ocenění zaslouži-

lých členů a předání krásného nového praporu starostou 

obce p. Ohrazdou. Dále byla provedena ukázka požárních 

zásahú motorovou i historickou stříkačkou na ruční po-

hon. Prohlédli jsme si též špičkovou  techniku Hasičského 

záchranného sboru z Českých Budějovic.  

Následovala volná zábava při živé hudbě kapely K-Klub ve 

velkém stanu.  O pohoštění se staraly hasičky-hostesky. 

Děti se mohly vyřádit na skákacím nafukovacím hradu. 

Slavnost proběhla v dobré pohodě a skončila za zpěvu 

Sokolíků až v pozdních nočních hodinách. 

Fotoreportáže najdete na internetových stránkách:  

http://vepra.rajce.idnes.cz/Slavnost_SDH a  

http://koroseky.webnode.cz/novinky/  

 

S pozdravem ing. Jaroslav Vepřek, Koroseky 12 

Rybářské závody 

25.května 2013 proběhly tradiční rybářské závody pořádané Mys-

liveckým sdružením Vrábče. Zúčastnilo se 56 závodníků. Na prv-

ních třech místech se umístili tito závodníci: 

1.   Jírů     

2.   Rybář    

3.   Chýňava  

   

Největší rybu ulovil  Marek 

Schenk  - kapr  48cm 

Memoriál Jana Litvana  

 

TJ Vrábče pořádá dne 13.7.2013     

7.ročník Memoriál 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 turnaji se koná večerní zábava  na letním parketu v 

Hospodě Na Zastávce 

http://vepra.rajce.idnes.cz/Slavnost_SDH
http://koroseky.webnode.cz/novinky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fkoroseky.webnode.cz%2Fnovinky%2F
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Začíná léto a to je nejenom doba dovo-

lených, ale pro zemědělce hlavní sezóna 

sklizní úrody, kterou pracně vypěstovali. 

S tím souvisel i chov hospodářských 

zvířat.  Vybrala jsem si nelehké období -  

válečnou a poválečnou dobu. V každém 

roce se hospodáři potýkali s nepřízní 

počasí, s politickou situací i s nepřízní 

osudu. 

V roce 1939 postihla chov prasat obrna. 

Většině chovatelů úplně vyhynuli prasa-

ta, od minulého roku byl nedostatek 

selat z důvodu onemocnění kulhavky. 

Rolníci museli selata kupovat, ale i ty 

uhynuli na obrnu. Zvěrolékaři v té době 

byli proti této nemoci bezmocní.  Minulá 

zima byla velice nepříznivá, ale dubnové 

teploty kolem 20⁰ C dovolily dohnat 

skluz v jarních polních pracích. Vlhké 

květnové počasí nepříznivě ovlivnilo 

úrodu ovoce, zpozdila se sadba bram-

bor. Počasí přálo žním, obilí rychle do-

zrávalo a v druhé polovině srpna bylo 

vše sklizeno. 

1940 – následkem vázaného válečného 

hospodářství, nemohli rolníci volně mlít 

obilí ke krmení. Každý majitel dobytka a 

slepic musel přihlásit jejich počet. Od 

každé dojnice byl rolník povinen odvá-

dět sběrači ½ kg másla týdně a z každé 

slepice 60 vajec ročně. Na základě při-

znaného počtu hospodářských zvířat 

bylo krmivo přidělováno. Evidovalo se 

také nadojené a odprodané mléko. Ná-

sledkem kruté zimy a mrazivého a vlhké-

ho jara jsou ozimy téměř zničeny plísní a 

dešti. Část ozimého obilí rolníci museli 

zaorat a znovu zasít. Brambory k sadbě, 

uskladněné ve sklepích a krechtech též 

pomrzly nebo shnily. Rolníci museli sad-

bu kupovat, 100 kg se pohybovalo od 

100 do 170 Kč. 

1941 – rolníci měli velké předpisy  po-

travinových dodávek. Neúměrné byly i 

dodávky hospodářských zvířat – měsíč-

ně to bylo až 20 ks dobytka. 

1942 – polní práce začaly až počátkem 

dubna a brambory se sázely až koncem 

května a též ovocné stromy kvetly poz-

ději. 

1943 – zde se kronikář zmiňuje pouze o 

počasí a hospodářské kontrole za asis-

tence vojska a četnictva. 

1944 – po velkém množství sněhu byly 

pole stále mokré a jarní práce začaly 

pozdě. V červenci se nad obcí strhla 

velká bouře s krupobitím a 50% úrody 

bylo zničeno. Žně se posunuly až na 

srpen a skončily v září. 30. září přijela do 

obce německá kriminální policie na hos-

podářské kontrole. Měla za úkol odhalit 

zatajované zásoby.  

1945 – v květnu poškodilo krupobití 20% 

úrody, obilí bylo sklizeno včas. Za úče-

lem výpomoci byli přidělovány na země-

dělské práce zajatí Němci a obyvatelé 

německé národnosti z pohraničí, kteří 

byli postupně odsunováni do Německa. 

V obci bylo zaměstnáno na 60 osob. 

1946 – do konce března bylo vše zaseto 

a úroda obilí, brambor, ovoce i zeleniny 

byla vynikající. V tomto roce je zde zmín-

ka o odstěhování kováře z obecní kovár-

ny a ta zůstala k nemalému smutku oby-

vatel, prázdná. 

1947 – počasí od začátku roku bylo bez 

srážek, což se podepsalo na 60-ti % 

sklizni všech obilnin, okopanin i pícnin. 

Zemědělci jezdili do pohraničí sušit seno, 

aby částečně pokryli zásoby na zimu. 

Obilí se selo do „horkého prachu“ a 

teprve v listopadu byl stav ozimů uspo-

kojivý. Dodávky obilí a brambor byly 

celostátně sníženy a hospodářská zvířata 

byla hromadně odprodávána z důvodu 

nedostatku krmiva. 

1948 – v srpnu přišla bouřka s velikým 

krupobitím a zničila porosty ovsa. Vel-

kou ztrátu utrpěly ovocné stromy 

s téměř dozrálým ovocem. Bylo oseto 

79 ha pšenicí, 256 ha žitem a obec měla 

předepsanou dodávku 3608 q chlebové-

ho obilí. Výnos činil 17q na ha a dodávka 

byla splněna na 96%, dodávka krmného 

obilí a brambor byla splněna na 50%. V 

kronice je zmiňována Pozemková refor-

ma, která upravovala vlastnictví pozem-

ků. Kdo měl pozemky, které přesahovaly 

50 ha, byly mu bez náhrady odejmuty. 

V obci byl takto „potrestán“ jeden rol-

ník. 

1950 – následkem velkého sucha byla 

úroda podprůměrná, nejvíce sucho po-

znamenalo louky. Seno nebylo téměř 

žádné a ovoce bylo z velké části červivé. 

Povinné dodávky byly splněny, jen do-

dávky mléka se nedařilo plnit z důvodu 

neúměrných požadavků na užitkovost 

krávy, zvláště u hospodářů s větší výmě-

rou a při nedostatku krmiva. Je zmiňován 

i výskyt mandelinky bramborové a likvi-

dace chemikáliemi. Z dalších zajímavých 

poznámek stojí za zmínku povinné pře-

místění stohů slámy do předepsané vzdá-

lenosti od hospodářských budov. Někte-

ří rolníci včas tento úkol nesplnili a byli 

pokutováni částkou 5000 Kčs a v případě 

nezaplacení byli na 14 dnů uvězněni. 

Jak je patrné ze záznamů, nucená kolekti-

vizace vesnice byla za dveřmi. Toto 

Z   H I S T O R I E… 

smutné období si nechám na nějaký jiný 

článek, určitě si rádi zavzpomínáte a 

osvěžíte některé zapomenuté události 

této nelehké doby pro naši obec. 

 

Ludmila Hálová 

 

75. výročí SDH Koroseky 


