
 

V měsíci květnu a červnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  

 Ardolfová Zdeňka 50 let 

 Valenta Jan  50 let 

 Rotschedlová Hana 50 let 

 Machová Ivana  50 let 

 Novotný Zdeněk  60 let 

 Trnková Ludmila  65 let 

 Brutovský Albert  75 let 

 Římsa Jaroslav  75 let 

 Ardolfová Marie  80 let 

 Koubová Blažena  81 let 

 Korábová Anna  81 let 

 Majerová Ludmila  81 let 

 Vejskrabová Anna 86 let 

 Konopová Marie  88 let 

  

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 90, ročník X., květen—červen 2014, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

  

105. výročí založení SDH Vrábče 

 

program oslav 24. května 2014 

 

14:00 Vítání hostů před hasičskou zbrojnicí 

 

14:30 Průvod - položení věnce k pomníku obětem 1.světové války 

 

15:00 - uvítací slovo starosty SDH 

 - předání pamětních stuh sborům SDH   

 - předání ocenění členům SDH Vrábče 

 

15:30    Ukázka požárního útoku jednotky SDH Vrábče   

   

16:00 Vystoupení dětské hudby “Baboučci” 

 

16:30     Sousedské posezení v pivním stanu u hasičárny s dechovou  

             hudbou  “K-CLUB” 

  

Ples jihočeských starostů 2014 

Dne 28.2.2014 proběhl 3. Ročník Plesu jihočeských 

starostů. Ples se tradičně konal 

v českobudějovickém DK Metropol. Letos se této 

výjimečné akce zúčastnilo přes 160 měst a obcí 

Jihočeského kraje, předseda Parlamentu Poslanec-

ké sněmovny ČR Milan Štěch, hejtman Jihočeského 

kraje Jiří Zimola, primátor Statutárního města Čes-

ké Budějovice Juraj Thoma a zástupci významných 

jihočeských firem a institucí. Hlavním programem 

byla jako v minulých dvou letech „ komunální „ 

tombola, kde se losovalo za přítomnosti notářky 8 

hlavních cen, které jsou věnovány obcím a městům 

Jihočeského kraje. CB Auto věnovalo do komunál-

ní tomboly hlavní cenu osobní automobil SEAT Mii. 

Hlavní cenu komunální tomboly 3. ročníku Plesu 

jihočeských starostů vyhrála obec Vrábče. Nový 

vůz SEAT Mii si osobně převzal dne 14.3.2014 

v CB Auto starosta obce Vrábče pan František 

Ohrazda. Slavnostního okamžiku se zúčastnil pan 

radní Mgr. Bc. Antonín Krák a spolupořadatelé 

Plesu jihočeských starostů. 

 Klíčky od nového vozu 

SEAT Mii předal panu 

starostovi obce Františku 

Ohrazdovi ředitel společ-

nosti CB Auto pan Ing. 

Martin Slavíček.   
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U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA  

OBCE VRÁBČE K ZÁPISU  3 /2014  

 

Schvaluje: 

1) Prováděcí směrnici č.1/2014 k Vyhlášce č.220/2013 Sb., o ) 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

účetních jednotek  (9 hlasů  pro) 

2) Cenovou nabídku na dodávku a montáž 11 kusů svítidel VO 

pro Vrábče-zastávku od firmy ELSA CB s.r.o. (9 hlasů  pro)  

3) Cenovou nabídku na dodání otopných těles do budovy 

Obecního domu od firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-topení. 

(9 hlasů  pro)  

4) Cenovou nabídku na dodávku a montáž plynového kotle do 

budovy Obecního domu od firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-

topení. (9 hlasů  pro) 

5) Cenovou nabídku na strojní položení betonové podlahy 

v budě Obecního domu  od firmy FOSBETON. (9 hlasů  pro) 

6) Cenovou nabídku na dodávku dlažby a obkladů do budovy 

Obecního domu od firmy P+P Želeč spol. s r.o. (9 hlasů  pro)

7) Cenovou nabídku na provedení dlažeb a  obkladů v budově 

Obecního domu od pana Plánského a pana Samce. (9 hlasů  

pro) 

8) Cenovou nabídku na dodávku a montáž 4  kusů svítidel VO 

včetně kabelového rozvodu v lokalitě Nová Hospoda od firmy 

UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. (9 hlasů  pro) 

9) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Dětské 

dopravní hřiště v lokalitě Vrábče-ves od firmy Stavitelství Ma-

tourek s.r.o. (9 hlasů  pro) 

10) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Dětské  

hřiště v lokalitě Vrábče-zastávka ”od firmy OK Signistav s.r.o.

(9 hlasů  pro) 

U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA  
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Schvaluje: 

1) Darovací smlouvu uzavřenou mezi firmou CB Auto jako 

dárce a Obcí Vrábče jako obdarovaný. (7 hlasů pro)  

2) Cenovou nabídku na provedení malířských a natěračských 

prací v budově Obecního domu od firmy Kelner a Adamíček. 

(7 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na dodání interiérových dveří do budovy 

Obecního domu od firmy JK Interier.CZ s.r.o. (7 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na dodávku a montáž sanitární keramiky 

do budovy Obecního domu od firmy Zdeněk ČERKL Plyn-

voda-topení. (7 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na provedení kompletní elektroinstalace 

v budě Obecního domu  od firmy JP Elektro. (7 hlasů pro) 

6) Cenovou nabídku na dodávku a montáž herní sestavy 

Knížecí hrad s houpačkou od firmy NOMERA wood s.r.o. (7 

hlasů pro) 

7) Záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dodání a 

pokládka parketové podlahy v budově Obecního domu” . (7 

hlasů pro) 

8) Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu kanalizace pro 

veřejnou potřebu obce Vrábče. (7 hlasů pro) 

9) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a 

společností E.ON Distribuce, a.s. na  stavbu „ Příp.STL Vráb-

če P 115/48 “. (7 hlasů pro) 

10) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů. (7 hlasů pro) 

11) Vytvoření místa VPP. (7 hlasů pro) 

 

 

Pověřuje starostu 

 

1) Zajistit nabídkové řízení na dodání a pokládka parketo-

vé podlahy v budově Obecního domu od pěti firem.  

          (7 hlasů pro) 

 

O z n á m e n í 

 

o době a místě konání voleb 

 

Starosta obce VRÁBČE podle § 32 zákona č.62/2003 

Sb.,  

o volbách do  

Evropského parlamentu  a o změně některých zákonů 

  

o z n a m u j e : 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 

24.5.2014 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 Náv-

si 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. 

 

 

Ve Vrábči dne 30.4.2014                                                       

 

František Ohrazda, starosta obce 
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V květnu naše obec pořádá oslavu 105. 

výročí vzniku Sboru dobrovolných hasi-

čů. Místní občané založili, a to ustavující 

schůzí dne 20. března 1909, sbor dobro-

volných hasičů. Tehdy se přihlásilo do 

sboru 20 činných členů a byli zvoleni 

první zástupci sboru. Prvním starostou 

sboru byl zvolen František Fessl, který 

tuto funkci zastával nepřetržitě 26 let, 

velitelem se stal Jan Šturma, podvelite-

lem Josef Chromý, jednatelem Josef Tru-

bač, pokladníkem byl Prokop Janás a 

dozorcem náčiní František Vyžrálek. 

Byla zakoupena první čtyřkolová stříkač-

ka za 2300 Kč a veškerá výzbroj a vý-

stroj pro 20 členů sboru. Stará přenosná 

stříkačka byla převedena do osady Zá-

vraty.  Veškeré hasičské náčiní bylo ulo-

ženo v obecní budově u chudobince. 

Každý přispívající člen platil příspěvek ve 

výši 3 Kč a činný člen pak 1 Kč. Obec  

částečně přispívala na úhradu nákladů. 

Finančně se též podílela Pojišťovna Slá-

vie, Fenix a též budějovické biskupství. 

Činnost sboru byla přerušena první svě-

tovou válkou v roce 1914. Více než tři 

čtvrtiny mužů ze sboru narukovalo do 

války a činnost dobrovolných hasičů se 

zcela utlumila. Až po návratu z války 

v prosinci 1918 byla svolána valná hro-

mada, bylo zvoleno nové velení a čin-

nost sboru se obnovila. Dále  v hasičské 

kronice najdeme zápisy z valných hro-

mad, kde jsou zaznamenány výsledky 

z různých přehlídek a cvičení, najdeme 

záznamy o likvidaci požárů, ale i zmínky 

o neshodách mezi členy a jejich řešení.   

Je dobré si připomenout historii i důvo-

dy, proč  nejen na  vesnici začali vznikat 

tyto sbory: 

Časté požáry sužovaly naši zemi již dáv-

no. První požární řád v latině pochází 

z roku 1350 a je uložen v pražském ar-

chivu. V dalším období, v podmínkách 

Habsburské monarchii, vydala císařovna 

Marie Terezie pro Čechy dva patenty a 

to v roce 1755 „Řády k hašení ohně“ 

pro královská města pražská a zvlášť 

pro venkov. O 30 let později, v roce 

1785, vydal Josef II. pro Čechy dva po-

žární řády a pak zvlášť pro Markrabství 

moravské a Vévodství slezské. Asi v 

polovině 19. století se zrodila myšlenka 

na vytvoření hasičských spolků, které by 

byly schopny organizovaně bojovat proti 

ohni a jiným přírodním katastrofám. 

Příznivý vliv na rozvoj hasičského hnutí 

měla prosincová ústava z roku 1867. 

Obsahovala některá základní práva pře-

devším spolčovací a shromažďovací to 

dalo impuls k počátkům hasičského hnu-

tí. Zakládané hasičské sbory se sdružova-

ly na sklonku 19. století do žup.  

První sbor dobrovolných hasičů na úze-

mí Rakousko-Uherska a tedy 

i Česka je Sbor dobrovolných hasičů 

Zákupy, vytvořený roku 1850 a založili 

ho tamní němečtí obyvatelé. Český sbor 

potom o čtrnáct let později založili oby-

vatelé Velvar.  

Dnes patří sbory dobrovolných hasičů 

mezi největší volnočasové organizace 

v České republice, svou silou a dosahem 

jsou srovnatelné s někdejším rozmachem 

Sokola. 

S tradicí hasičského dobrovolnictví sou-

visí i Hasičská vzájemná pojišťovna, zalo-

žená roku 1900 a obnovená roku 1992.  

Jednotku sboru dobrovolných hasi-

čů obce je podle § 68 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochra-

ně, povinna zřídit každá obec. Mnohé 

obce jich zřizují více. Své sbory dobro-

volných hasičů zřizují též některé prů-

myslové, dopravní a jiné firmy. 

Ve sborech dobrovolných hasičů 

v Česku je víc než 353 tisíc lidí (včetně 

49 tisíc dětí a mladých do osmnácti let); 

dobrovolní hasiči za svou práci z logiky 

věci nedostávají plat, jejich technickou 

podporu potom zajišťují města a celý 

sbor podléhá starostovi. Sdružení dobro-

volných hasičů je celoživotní koníček, je 

to celoživotní vztah a celoživotní přístup 

ke svým spoluobčanům. 

Některé Sbory dobrovolných hasičů jsou 

kritizovány pro špatnou organizaci nebo 

zastaralost techniky. Problémy bývají s 

včasným předáním informací o místě 

požáru. Další problém je i v kázni někte-

rých členů, neboť slovo "dobrovolných" 

je u nich bráno doslova, proto se někdy 

stane, že i při informaci o požáru se čle-

nové sboru dobrovolných hasičů nese-

jdou vůbec, nebo se sejdou jen v malém 

počtu. Problémy jsou také se zaškolová-

ním členů, neboť ti musejí kromě své 

vlastní práce zvládat i předepsané požár-

ní vzdělávání.  

 Našla jsem hezky zformulované 

hasičské desatero a dovoluji si tvrdit, že i 

když je trochu archaicky napsáno, že 

většina hasičů se těmito zásadami řídí: 

Nehledej v dobrovolném sboru hasič-

ském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povin-

nosti bratrské pomoci v neštěstí. 

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím 

celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré 

Z   H I S T O R I E…dobrovolní hasiči 

vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré 

věci na obtíž. 

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s 

rozvahou, zbytečně nevydávej se v ne-

bezpečí a dbej v činnosti hasičské svého 

zdraví. 

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, 

ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očeká-

vají od Tebe činnost zvýšenou a všechny 

přednosti těla i duše. 

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzděla-

nější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich po-

vznést. 

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku 

se žádá povaha přímá, šlechetná a vlaste-

necká, v pospolitém jednání počestná a 

vlídná. 

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje 

se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasič-

ské dlužno vždy a všude slušným způso-

bem hájit. 

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a 

pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, 

abys všeliké neshody přátelským způso-

bem zamezil nebo usmířil. 

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasič-

ského dobrovolníka, pamatuj, že nevhod-

ným způsobem a chováním nezpůsobíš 

hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož od-

znak nosíš. 

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak 

se tímto desaterem řiď a pak budeš dob-

rým hasičským dobrovolníkem. 

 

 

Ludmila Hálová  
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