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Kultura v obci

Dovolujeme si pozvat všechny občany na tradiční MALOU 
VRÁBECKOU SLAVNOST, která se bude konat v sobotu 27. června 
2015 na zahradě HOSPODY NA ZASTÁVCE. Pro dobrou náladu 
zahraje K Klub, děti se mohou těšit na kouzelnické vystoupení, na 
skákací hrad, na soutěže a hry s odměnami. Večer je pro dospělé 
připraveno vystoupení Václava Koubka, které potěší a pobaví.

U příležitosti této pozvánky si dovolím ještě pár slov o kulturním 
životě v naší obci. K tomu mi dala podnět jedna paní, která pravila, 
že se „tady nic neděje“. Hlavou mi proletělo pár akcí...namátkou: 
bály, čarodějnické slety, retro MDŽ, každoroční premiéra divadla 
eNDe, pouť u  kapličky, zájezdy do divadla, Cesta pohádkovým 
lesem, rybářské závody, soutěž voříšků, běh na Kluk, Malá 
vrábecká slavnost, posezení seniorů, setkání rodáků ve Slavči, 
Cesta zaneřáděným lesem, loučení s  prázdninami, mariášový 
turnaj, hasičské slavnosti, Poslední leč, májové a pouťové zábavy, 
drakyáda, Sportovní den, Adventní odpoledne atd. K dispozici je 
dětské dopravní hřiště ve Vrábči a dětské hřiště na Zastávce, nový 
kulturní dům s možností sportovního a kulturního vyžití, knihovna. 
Samostatnou kapitolou je Kulturní centrum ve Slavči.Nádherné 
prostory, které by měly být šikovnými občany hojně využívány. 
V okolních obcích pořádají všelijaké akce na daleko obyčejnějších  
místech, například v  hospodách či hasičárnách. V  KC si můžete 
uspořádat například výstavu obrazů, výstavu dětských kreseb, 
rukodělných prací, prezentaci tradičních vánočních a velikonočních  
výzdob, promítání fotografi í z cest, je možnost zde ukázat výstavku 
výpěstků, modelářských kousků, pokud je někdo sběratel, tak 
sbírku čehokoliv, pokud někdo hezky hraje na hudební nástroj, tak 
třeba koncert . Nebo u příležitosti Adventního odpoledne ve Vrábči 
můžete zrealizovat adventní trhy s prodejem vlastně vyrobených 
dekorací, fantazii se opravdu meze nekladou, chce to jen nápad 
a kousek svého času.

Pro malé děti začalo fungovat mateřské centrum Vrabčáček, které 
je rovněž velmi aktivní. Pořád se Vám toho zdá málo? Tak já už fakt 
nevím, co přesně byste si představovala, aby se tady „něco dělo“.

Přečtete si uvnitř 

1. máj v Korosekách
Sbírka oblečení
70. výročí II. sv. války

str.2
str.3
str.4

Vážení spoluobčané  
vzhledem k  tomu, že začíná jaro 
a k jaru patří i takový větší generální 
úklid, zdvořile se na Vás obracím 
s  prosbou,  zda by jste dle svých 
možností provedli během měsíce 
května očistu ozeleněných nebo 
zpevněných ploch před svými 
domy (vlastních i  obecních) a  to  
nejen z  tohoto důvodu, ale i proto, 
že Zastupitelstvo obce schválilo 
podání přihlášky do soutěže 
Vesnice roku 2015. V měsíci červnu 
navštíví naší celou obec včetně 
místních částí komise, která bude 
hodnotit život v  obci, ale i  vzhled 
obce.   Ať v  této soutěži dopadne 
naše obec jakkoliv  věřím, že se 
k  tomuto počinu postavíte jako 
správní patrioti. Děkuji Vám všem 
za Vaší dosavadní práci a  za Vaši 
vstřícnost a pochopení.

S úctou Váš starosta
František Ohrazda

Alena Neubauerová
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Společenská
rubrika 

Hnud Ondřej
Vačkář Václav
Novák Jaroslav Andrej
Štěpánová Helena
Fesslová Růžena
Gažák Karel
Valentová Anna
Prázná Olga
Alexa Július
Ardolfová Marie
Koubová Blažena
Korábová Anna
Vejskrabová Anna
Konopová Marie

50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
81 let
82 let
82 let
87 let
89 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci květnu a červnu 
2015 své významné 
životní jubileum oslavují:

Pozvánka na hudební koncert
Kytarové duo 

Steffal & Kümmel
Vážení spoluobčané, srdečně jste zváni v sobotu dne 23.5.2015 

od 18.00 hodin do kostela sv. Václava ve Vrábči, kde se uskuteční  
kytarový koncert v rámci akce „Noc kostelů“

Pozvánka na oslavu 
do Korosek dne 
1. května 2015

SDH spolu s obyvateli osady KOROSEKY zve 
všechny příznivce a rodáky na 

OSLAVU 650. výročí první zmínky o založení tvrze Koroseky. 

Při této příležitosti bude u místní kapličky slavnostně posvěcena 
Pamětní lípa za přítomnosti kněze a starosty obce Vrábče. Začátek 
a sraz je ve 14 hod u hasičárny, odkud vyjde průvod ke kapličce. 

Poté bude program pokračovat u hasičárny, kde nám zahraje 
Malá Novoveská muzika a uvítáme Spanilou jízdu historických 

vozidel.
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Sbírka použitého ošacení
pátek 24.4.
sobota 25.4.
pátek 15.5.
sobota 16.5

od 16:00 do 18:00
od 8:00 do 10:00
od 16:00 do 18:00
od 8:00 do 10:00

Přijímáme tyto věci:
Letní a zimní (dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2 , žádné 
odřezky či zbytky), nepoškozené domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, peří, peřové i vatové 
přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv.

Termíny

Místo sbírky: Boršov nad Vltavou, ve dvoře areálu fary

Věci, které vzít nemůžeme:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvod, nábytek, jízdní kola 
a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť. Věci prosíme zabalte do 
igelitových pytle či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Farní charita Boršov

Vážení spoluobčané, 

v letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení 
jednoho z nejstrašnějších vojenských konfliktů mezi 
národy v historii lidstva - II. světové války.
V roce 1945 lidé jistě věřili, že něco podobného 
se již nebude opakovat. Bohužel zkušenosti let 
následujících i současné doby nám stále připomínají, 
že nesmíme zapomínat, co se stalo a stát se může 

Pozvánka k slavnostnímu připomenutí
70. výročí ukončení II. světové 
války - 8. května 2015 ve 14:00 
hodin - demarkační linie Slavče

znovu. A musíme to připomínat zvlášť mladým generacím, pro které je II. světová válka jen kapitolou v učebnici 
dějepisu.

K připomenutí 70. výročí ukončení II. světové války, uctění památky všech, které válka připravila o život a k 
vyjádření díků těm, kteří se podíleli na porážce fašistického Německa, Městys Křemže spolu s Obcí Vrábče 
připravily vzpomínkovou akci na demarkační linii u památníku americkým vojsk na Slavečské zastávce, na 
kterou Vás tímto srdečně zveme.

Vzpomínková akce se bude konat dne 8. května (pátek) od 14:00 hodin s tímto programem:

14:00

14:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:00 – do večera

Zahájení - vztyčení originálu americké vlajky z roku 1945 tehdy umístěné na věži kostela 
sv. Michaela ve Křemži
Slavnostní kladení věnců k památníku a doprovodné slovo - Posádková hudba AČR, 
Ing. Josef Troup - starosta Křemže, František Ohrazda - starosta Vrábče
Zasazení pamětní lípy a odhalení informační desky
Ve velkoprostorovém stanu bude k poslechu a tanci hrát skupina K-Club a dobová 
americká hudba v podání skupiny Dixie Outsiders.

Občerstvení ve stanu zajišťuje pan Filip Nosek - Radniční restaurace Křemže.

Součástí oslav bude rovněž tematická výstava v sále radnice v Křemži 

  Ing. Josef Troup, František Ohrazda
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96. vydání připravili:  František Ohrazda a  CHCIWWWSTRANKY.CZ. Grafi cká úprava: 
CHCIWWWSTRANKY. CZ Vydal obecní úřad Vrábče dne 23. dubna 2015. ZDARMA. IČ: 00581941, 
MKČRE 14901. Vytiskla tiskárna INPRESS, České Budějovice. Podněty, dotazy, připomínky 
a příspěvky pište na e-mail novinky@vrabce.cz nebo zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na 
387 250 512, faxujte na 387 251 180. © OÚ Vrábče a CHCIWWWSTRANKY.CZ

Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z. s.
Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z. s. zve všechny rodiče na RD do našeho klubíku Vrabčáček pro děti 
do 3 let nebo pro děti, které aktuálně nenavštěvují MŠ  Scházíme se každou středu od 9:00 hodin v Obecním 
domě (vedle MŠ, zelená budova, vchod před brankou do MŠ). Vstupné je 20 Kč za dospělého (příspěvek na 
občerstvení a výtvarné potřeby) a přezůvky nutné! Těšit se můžete na společné trávení volného času, volné 
hraní, organizované cvičeníčko pro děti a jednoduché výtvarné činnosti pro nejmenší. 
MRC Vrábče ve spolupráci s obcí a místními spolky pro vás připravuje i další pro rodinné 
akce, zde je výhled a pozvánka na ty nejbližší, kalendář akcí plánovaných do konce roku 2015 
naleznete na webových stránkách MRC Vrábče:
Květen
6. 5. 2015  –  Den Matek ve Vrabčáčku – milé maminky, oslavíme „náš den“ s našimi dětmi ve Vrabčáčku od  
                      9:00 hodin, těšit se můžete navíc na ukázku kosmetiky a líčení a výrobu praktického dárečku
16. 5. 2015 –  Burza dětského oblečení, hraček a dalších věcí pro děti – podmínky a čas budou upřesněny na   
                       webových stránkách MRC Vrábče a na Facebooku
Červen
13. 6. 2015  – Den dětí s Vrabčáčkem (dopravní hřiště u MŠ) – hry a soutěže pro děti, ukázka canisterapie  
                       a další, čas bude upřesněn na webových stránkách MRC Vrábče a na Facebooku
27. 6. 2015 – Malá Vrábečská slavnost – pořádá OÚ Vrábče a divadelní spolek e(ND)e Vrábče
MRC Vrábče, z. s. hledá do týmu nové tváře, nemáme žádný členský poplatek a veškeré činnosti děláme s 
radostí ve svém volném čase. Pokud máte chuť a nápady, přidejte se k nám, pro společné zážitky našich dětí :) 
Kontakty: Mgr. Petra Podzimková, 739 272 749, mrc.vrabce@seznam.cz, http://mrc-vrabce.webnode.cz

70. výročí konce 2. světové války
Květen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Kvetoucí stromy, krásná zeleň v přírodě, veselá nálada a 
radost ze stále silnějšího sluníčka, to vše patří k tomuto období. Tak tomu jistě bylo i před 70-ti lety, v květnu 
1945, a naši předci určitě tyto prožitky a radost po předchozích krutých letech 2. světové války prožívali stejně, 
ne-li silněji.  Je příhodné, si tyto historické okamžiky připomenout. Ukončení tohoto nejhroznějšího, čeho je 
člověk schopen – zabíjení člověka člověkem, ani zapomenout nejde.

V obecní kronice je záznam z 18. února 1945 o tom, že přišel rozkaz od německé vojenské správy na dodávku 
9 obedněných vozů a ještě v noci musely být převezeny do Č. Budějovic. Při náletu na Budějovice zahynul 
místní občan Jan Zimadl – topič ČSD. Dne 8. dubna přijel do Vrábče vojenský oddíl německého letectva s 
počtem asi 130 mužů. Byli ubytováni ve škole, hostinci a u místních občanů a 8. května pak odjeli.
Zde jsem našla několik vzpomínek pamětníků a záznamy z archivů z konce války z Č. Budějovic:
Okolo dvou a půl tisíce pum dopadlo v březnu 1945 na České Budějovice po náletech spojenců. Zabily až tři 
stovky lidí. Původně měl nálet spojenců na konci druhé světové války zasáhnout jen budějovické nákladní 
nádraží. Nakonec spadly letecké bomby i na divadlo, justiční palác, Lannovu třídu a Havlíčkovu kolonii. Největší 
katastrofu přinesl letecký útok v sobotu 24. března. Den předtím už utíkaly stovky budějovičanů za město a k 
příbuzným na venkov. Železný most u Jihočeského divadla má na sobě ještě dnes jizvy od střepin, kamenné 
patníky na jeho okrajích jsou zjevně opravované. Po dvou náletech na Budějovice, při nichž pumy zasáhly 
čtyřiašedesát domů, a pyrotechnici je likvidovali ještě v roce 1981, přišel zdánlivý klid. Atmosféru občas narušili 
hloubkoví letci, takzvaní kotláři, útočící na vlaky.
Toto jsou květnové události v Č. Budějovicích:
5. květen – v budějovické Sterneckově ulici se zastřelil starosta Friedrich David,
6. květen – Američané ve Strakonicích. Němečtí civilisté i vojáci utíkají směrem na Krumlov,
7. květen – demarkační čára stanovuje hranici postupu spojeneckých a sovětských vojsk u Kamenného Újezda,
8. květen – americký džíp v Budějovicích,
9. květen večer – sovětská vojska osvobozují město. (http://magazin.e15.cz)

Ludmila Hálová (pokračování příště)


