
 

V měsíci září a říjnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  

 Marková Marcela  50 let 

 Končel Otakar  50 let 

 Ohrazda František 55 let 

 Chromý Jan  70 let 

 Dolejší Václav  70 let 

 Solař Zdeněk  70 let  

 Fessl Václav  81 let 

 Kouba Václav  84 let 

 Bíca František  84 let 
 Honsová Ludmila  88 let 

 

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 86, ročník X., září—říjen 2013, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

Vážení vrábečtí, 

 

v sobotu 28. září slavíme svátek sv. Václava, patrona naší země, potažmo 

i naší obce. Zveme vás co nejsrdečněji na POUŤOVOU ZÁBAVU na 

zahradu Hospody Na Zastávce. Příjemné a známé melodie nám zahraje 

duo Irena song, a to k tanci, nebo jen pro dobrou náladu. Loňské pou-

ťové posezení se vydařilo, takže i to letošní by mohlo být hezké a sou-

sedsky přátelské.  

 

Těšíme se na vás.  

V měsíci červenci oslavila své významné životní  

jubileum paní Marie Dolejší—65 let.  

Vzhledem k tomu, že došlo k nedopatření a paní 

Dolejší nebyla uvedena v Novinkách 7-8/2013  

prosíme, aby touto cestou přijmula omluvu. 

Poutní mše svatá 

V neděli 8. září 2013 od 14.30 hodin se bude konat 

Poutní mše svatá v kapličce nad Slavčí k uctění 

narození Panny Marie. 

 

Poutní mše svatá 

V sobotu 28. září 2013 od 11.00 hodin se bude 

konat Poutní mše svatá v  kostele sv. Václa ve 

Vrábči. 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 

9.11.2013 bude proveden  Sběr  nebezpečného odpadu a ve-

koobjemového 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 9 .11.2013 

 

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 
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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 7 /2013   

 

Schvaluje: 

 

1)  Pronájem části  parcely č.66/1 o výměře 25 m2 v k.ú.Slavče 

Ivanovi Novotnému. (8 hlasů pro) 

2)  Ppronájem části  parcely č.556/1 o výměře 660 m2 v 

k.ú.Vrábče Martinovi Rusnákovi. (8 hlasů pro) 

3)  Poskytnutí finančního příspěvku MŠ Boršov nad Vltavou na 

zakoupení konvektomatu a sklopné pánve pro školní kuchyni 

ve výši 49.451,- Kč. (8 hlasů pro) 

4)  Návrh rozpočtu na období září až prosinec 2013 pro MŠ 

Vrábče ve výši 129.500,- Kč. (8 hlasů pro) 

5)  Zakoupení ojetého osobního vozidla. (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

 

1)  Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, ohledně neposkyt-

nutí příspěvku z grantového programu Oranžové hřiště 

2)  Rozpočtové opatření č.4/2013    

3)  Různé 

 

 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA O B-

CE VRÁBČE K ZÁPISU 8 /2013   

 

Schvaluje: 

 

1)  Výsledek hospodaření k 30.6.2013. (8 hlasů pro)  

2) Vytvoření místa Veřejně prospěšných prací pro Jana 

Šturmu. (8 hlasů pro) 

3)  Cenová nabídka na zpevnění průchodu z návsi k MŠ za 

cenu 91.081,- Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1) Zveřejnit záměr pronájmu části parcely č.481/13 v k.ú. 

Vrábče. (8 hlasů pro) 

 
Bere na vědomí 

 

1)  Rozpočtové opatření č.5/2013    

2)  Různé 

   Sběr železného šrotu 

 

V pátek 13.září 2013  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  

12.10. 2013 - sobota - 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 80 Kč. Kombinovaná 

vakcína na požádání stojí 280 Kč. Očkovací průkaz s sebou. 

Inzerát—pracovní příležitost 

 

Společnost Grafobal, s.r.o., do svého týmu hledá nového pra-

covníka na pozici Mistr výroby. Pro více informací pište na: 

jana.rackova@kanakcz.com. 

 

mailto:jana.rackova@kanakcz.com
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13.7.2013 se uskutečnil  

7.ročník Memoriálu Jana Litvana,  

který vyhrál FC Nová Ves,  TJ  Vrábče skončila 

na druhém místě.    

 

TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na 

mistrovská utkání na hřiště Vrábče-zastávka:  

 

1  Vrábče : Koloděje   S 24.8. 17.00 

3  Vrábče : Borek      S 7.9. 17.00   

4  Vrábče : Dívčice      S 14.9 17.00 

6  Vrábče : Strýčice     S 28.9. 16.30   

8  Vrábče : Neplachov S 12.10. 16.00 

10  Vrábče : Pištín S  26.10. 14.30   

Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k 

odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samo-

statnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti 

centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedení Edvarda 

Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a spisovatelé. 

28.říjen 1918 - dav u Národního divadla. V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Ed-

vard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. 

Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 

1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl 

tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. 

Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup 

za osamostatnění doma i v zahraničí. 

Odstraňování německých nápisů. V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z 

nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská 

rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou 

situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během 

převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, 

revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů. 

Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, 

aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal 

Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. 

Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří 

Stříbrný. 

Rozloha První republikyDva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Česko-

slovensko v období od roku 1918 až do vzniku  

http://img.radio.cz/pictures/historie/1918_narodni_divadlo.jpg
http://img.radio.cz/pictures/historie/19181028odstranovani_nemeckych_napisu1.jpg
http://img.radio.cz/pictures/mapy/ceskoslovensko_1918.jpg
http://img.radio.cz/pictures/historie/1918_narodni_divadlo.jpg
http://img.radio.cz/pictures/historie/19181028odstranovani_nemeckych_napisu1.jpg
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Léto uteklo jako voda, některé trochu  

potrápilo svými vysokými teplotami, jiné 

naopak potěšilo, a máme tady znovu 

podzim.Děti opět sbalí tašky do školy, 

přibalí chutné svačinky a vrhnou se do 

nových poznání a zkušeností.  

My se budeme zabývat podzimními udá-

lostmi a vzpomínkami nejenom 

z obecních kronik. 

V září si budeme připomínat osobnost 

svatého Václava, kterému je zasvěcen 

místní kostel. 

V roce 1935, 31. srpna, se konala schů-

ze, kde  místní občané rozhodli o stavbě 

kaple. Ta se po dvě desetiletí odkládala, 

zdejší rolníci počítali s určitým kapitálem 

na výstavbu a teprve v tomto roce se 

s konečnou platností rozhodlo o stavbě. 

Jak pobíhala a kdo a jak se na ní podílel 

jsem již psala. Základní kámen byl polo-

žen na velikonoční pondělí dne 13. dub-

na 1936 a vysvěcení nového kostela bylo 

28. září 1937.  

 

Datum narození i datum úmrtí svatého 

Václava bohužel není jisté /* kolem 907 

snad ve Stochově, + 28. 9. 929/935 Stará 

Boleslav) Český přemyslovský kníže, 

patron české země, mučedník a postava, 

jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlo-

hu v rovnoprávnosti českého státu 

v rámci křesťanské Evropy. Byl na svou 

dobu velmi vzdělaný a přes nízký věk byl 

vynikající politik a státník. Od začátku 

14. století je mu zasvěcený oltář 

v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.  

Svatý Václav se stal symbolem české 

státnosti, jeho obraz je na pečetích  

pražské univerzity, před sochou svatého 

Václava byly v roce 1848 formulovány 

české státoprávní požadavky a v roce 

1918 čtena zpráva o vyhlášení českoslo-

venské samostatnosti. Svátek sv. Václava 

je od roku 1670  v celosvětovém církev-

ním kalendáři, jeho portrét najdeme na 

naší kovové 20 Kč minci. 

Den české státnosti nám připomíná udá-

losti z roku 935, kdy byl ve Staré Bole-

slavi Václav zavražděn. Od roku 1951 to 

byl památný den, za dob komunismu se 

tato událost příliš nepřipomínala a od 

roku 2000 byl tento den uznán zákonem 

a dostal oficiální označení-Den české 

státnosti-Svatý Václav.  

Dne 28. října si připomeneme 95. výročí 

vzniku samostatného Československa. 

Většina české společnosti nikdy nepřijala 

rakousko-uherský stát. Vyhlášením první 

světové války roku 1914 došlo 

k odsunutí národnostní otázky do poza-

dí.  V českém exilu vyvíjel spolu 

s Edvardem Benešem T.G. Masaryk kro-

ky k dosažení politické samostatnosti, 

pracovali na zviditelnění českého národa. 

Během války přesvědčoval státníky vel-

mocí o potřebnosti a užitečnosti samo-

statného českého státu. 

 

Dva týdny před koncem války vznikla tzv. 

První republika, což je dodnes označení 

pro Československo v období od roku 

1918 do vzniku Mnichovské dohody 

v roce 1938. Zahrnovala území Čech, 

Moravy, Českého Slezska, Slovenska a 

Podkarpatské Rusi, hovořilo se česky, 

Z   H I S T O R I E… 

německy, slovensky, polsky, rusínsky i 

různými nářečími Ukrajiny, romsky, ru-

munsky. 

Československo bylo mezinárodně uzná-

no za samostatný stát a T.G. Masaryk byl 

14. listopadu 1918 zvolen prvním prezi-

dentem. Pro zajímavost – nové  česko-

slovenské hranice překročil T. 

G .Masaryk se svým doprovodem vla-

kem, v pátek 20. prosince v Horním 

Dvořišti, kde ho přivítalo nově zvolené 

Národní shromáždění, a první veřejné 

vystoupení měl v Českých Budějovi-

cích na zcela zaplněném hlavním náměstí, 

které bylo po něm pojmenová-

no. V Praze po vystoupení z vlaku, před-

nesl  uvítací projev Alois Jirásek. 

Pamětní kniha obce Vrábče byla založena 

právě dne 28. Října 1918 a je zde popsá-

na tehdejší slavnostní nálada při vyhlášení 

samostatnosti: 

„Svoboden jest národ český a s ním 

v bratském objetí i jeho brat na Sloven-

sku. Po celé vlasti hlaholí nadšený zpěv 

našeho lidu, jásajícího nad tím, že vrátila 

se národu našemu opětně svoboda. 

S vděčnou úctou vzhlížíme k světlé oso-

bě T. G .Masaryka, který ve vysokém 

věku 68 let neváhal posledních sil svých 

dáti do služeb národa.“ 

Téměř všichni obyvatelé obce vyvěsili na 

14 dnů české vlajky, správce zdejší školy 

Karel Čumpelík vysvětloval dětem důle-

žitost a význam vzniku samostatného 

Československa.  

  

Ludmila Hálová 

 

    

    

  

 

 

 

 

.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice

