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Hra Uklízela 
jsem u premiéra

Vážení spoluobčané, 

abych Vás jménem svým, ale i 
jménem celého zastupitelstva 
obce Vrábče pozval v sobotu dne 
19. 9. 2015 od 15.00 hodin na 
společné posezení při hudbě do 
Obecního domu ve Vrábči-ves. 
Toto společné posezení, je takovou 
malou oslavou našeho společného 
úspěchu v soutěži Vesnice roku 
2015 Jihočeského kraje, kde jsme 
se umístili na krásném 3. místě. K 
poslechu a tanci bude vyhrávat 
dechová hudba Novoveská pětka, k 
zakousnutí budou koblihy, preclíky 
a zelňáky. Doprava bude zajištěna 
autobusem a to takto:

Přečtete si uvnitř 

Bezplatný počítačový kurz pro seniory
Sběr železného šrotu
Návrat do školy: Pohled do historie
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str.4

V sobotu 25. 7. 2015 se konala v zahradě Hospody Na Zastávce 
premiéra hry Uklízela jsem u premiéra. Kdo se zúčastnil, dá 
mi zapravdu, že návštěvnost byla veliká - a jak se hra líbila, to 
už nechám na posouzení diváků. V každém případě ale chci 
ještě jednou poděkovat všem hercům za výkony, panu Vláďovi 
Weberovi a paní Markétě Kadlecové za hudbu, světla a rekvizity, 
panu starostovi za krásnou řeč po představení a také za podporu 
našeho divadla, dále Milanovi Neubauerovi za propagační 
předměty „Všelidové demokratické strany“, panu ing. Janu Traplovi 
za perfektní fotodokumentaci a hlavně všem divákům, pro které to 
všechno děláme a kteří nám svým potleskem a případně i slovy, 
dodávají chuť do další práce. Děkujeme a těšíme se na Vás zase 
někdy příště. AN

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Jamné
Záhorčice
Koroseky

14:00
14:10
14:25
14:30
14:35
14:40

Všichni jste srdečně zváni a věřím, 
že se zúčastníte v hojném počtu.

S úctou 
František Ohrazda, starosta obce

Spolky eNDe Vrábče, SDH Vrábče a Vrabčáček pro vás chystají 
akci Cesta zaneřáděným lesem. Samozřejmě se tam nebudeme jen 
procházet, ale vybavíme se rukavicemi a pytli na odpadky a uklidíme 
si okolní lesy od nepořádku, který tady zanechali nerozumní lidé. 
Aby to nebyla ale jenom práce, doprovázet nás budou všelijaké 
pohádkové bytosti a na konci cesty na nás bude čekat táborák a 
opékání buřtíků. Sraz je dne 5. 9. 2015 ve 14 hodin u hřbitova a tam 
se buď rozdělíme na dvě party, nebo půjdeme všichni dohromady, 
to podle toho, jaký počet se nás tam sejde. Těšíme se na vás! AN

Vážení rodiče, milé děti
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Společenská rubrika 

Jankovský František
Nečas Pavel
Kotrbatá Jindra
Louženská Marie
Šturma Jan
Bedlánová Jitka
Novotný Miroslav
Chromá Marcela
Fessl Václav
Kouba Václav
Bíca František
Honsová Ludmila

50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
83 let
86 let
86 let
90 let

Jubilantům gratulujeme!

V  měsíci září a říjnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

18.7.2015 se uskutečnil 9.ročník Memoriálu Jana Litvana, který 
vyhrál FC Nová Ves, TJ Vrábče skončila na čtvrtém místě.   

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

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče

Trh. Sviny

Mladé

Kam. Újezd

Slavče

Lišov

N. Hodějov.

So 22. srpna

So 5. záři

So 19. září

So 3. října

So 17. října

So 24. října

17:00

17:00

16:30

16:00

15:30

14:30

Poutní mše svatá
V neděli 13. září 2015 od 14:30 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v kapličce nad Slavčí k uctění 
narození Panny Marie.

V pondělí 28. září 2015 od 11:00 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v  kostele sv. Václava ve 
Vrábči.

Bezplatný počítačový kurz pro seniory
Ve dnech 12. – 16. října 2015 se ve Vrábči uskuteční počítačový kurz pro seniory. 

Kurz je určen seniorům v úplném starobním důchodu, kteří jsou začátečníky ve využívání počítače. 
Celý kurz je pro účastníky bezplatný.

Výuka bude probíhat v týdnu od 12. do 16. října každý den od pondělí do pátku 
v čase 09:00 – 12:30 v prostorách Obecní knihovny Vrábče.

Zájemci se mohou ozvat telefonicky na číslo 774 223 427 (Bc. Jakub Lang), příp. osobně na Obecním 
úřadě Vrábče. Kurzy pořádá společnost  Attavena, o.p.s. z Českých Budějovic ve spolupráci s Nadačním 

fondem manželů Livie a Václava Klausových, Českou spořitelnou a Obecním úřadem Vrábče. Další informace 
lze zjistit buď na uvedeném telefonním čísle, nebo na internetových stránkách 

www.attavena.cz v sekci „Senioři komunikují“.

Uzávěrka přihlášek je 7. 10. 2015. 
Maximální kapacita je 12 účastníků, proto neváhejte a rezervujte si místo co nejdříve.

Bezplatný počítačový 
kurz pro seniory

Komu je bezplatný kurz určen?

Seniorům ve starobním důchodu, kteří jsou úplnými začátečníky 
v používání počítače. 
Celý kurz je pro účastníky bezplatný.

Jak se přihlásit?
Osobně na Obecním úřadě ve 
Vrábči nebo na telefonním čísle 
774 223 427 (Jakub Lang).

Kdy a kde se bude konat?

Kurz proběhne v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 
2015  každý den od pondělí do pátku v 
čase 9:00 – 12:30 v prostorech Obecní 
knihovny Vrábče.

Co se v kurzu naučíte?

Základy práce s počítačem, psaní a 
úprava textu. Seznámíte se s internetem a 
posíláním dopisů pomocí e-mailu.
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Rybářské závody
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody, které se konají dne

Očkování psů

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem 
majitelům psů, že dne  19. 9. 2015 - 
sobota - bude provedeno očkování 
psů proti vzteklině dle časového 
harmonogramu v jednotlivých 
osadách.

Rozinka
Koroseky
Vrábče – ves
Nová hospoda
Vrábče - zastávka
Slavče
Kroclov

8:45
9:00
9:30
10:15
10:30
11:30
12:15

Základní očkování proti vzteklině 
stojí 80 Kč. Kombinovaná vakcína 
na požádání stojí 280 Kč. Očkovací 
průkaz psa sebou.

12. září 2015
Místo konání závodu:    Nový rybník ve Vrábči
Startovné:     200 Kč
Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov.
Občerstvení zajištěno - kiosek.
Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče.
Hospodář: Hála Miloš  – 775 175 050
Předseda: Trs František – 724 962 866 
Porybný: Václav Vejskrab – 602 580 636

Program závodu

7:00
7:40
7:50
8:00
16:00
16:30

7:40
7:50
8:00

16:00
16:30

–
–
–
–
–

prezentace a losování závodu
seznámení účastníků s pravidly rybolovu
přesun na stanoviště, které bylo vylosováno
rybolov
vyhlášení výsledků závodu
zahájení večerního programu

Sběr železného šrotu
V pátek 11. září 2015  bude v celé obci proveden sběr železného 
šrotu. Žádáme občany, aby v uvedený den byl železný šrot 
připravený před domy v těsné blízkosti komunikace, též žádáme 
občany, aby šrot byl před domy dán v co nejkratším termínu před 
svozem, aby tak bylo zabráněno rozkrádání železného šrotu.

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

UPOZORNĚNÍ

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Vrábče – ves
Rozinka
Koroseky

9:00
9:45

10:45
11:30
12:15
12:30

náves
parkoviště u hospody
náves
před hasičárnou
před čp. 108
před hasičárnou

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 7. listopadu 2015

9:00  
9:30
10:15
10:30
11:30
12:00
12:30

-
-
-
-
-
-
-

9:30
10:30
11:15
12:15
12:30
13:00

-
-
-
-
-
-

OÚ Vrábče oznamuje 
všem občanům, že v 

sobotu dne 7. 11. 2015 
bude proveden  Sběr  

nebezpečného odpadu a 
vekoobjemového odpadu.

Povinné očkování 
proti vzteklině 

lze provést také každý všední 
den od 17:30 do 19:00 ve vet. 

ordinaci ve Slavči č. p. 90 
Tel.: +420 776 766 093
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Návrat do školy: Jak to chodilo před sto 
a před padesáti lety
Horké léto už je za námi a děti se opět vrací do školy. Našla jsem v kronice, jak to vypadalo na začátku školního 
roku před sto a před padesáti lety. 

Školní rok 1915-1916 začal 16. září 1915 a toho roku bylo zapsáno v I. třídě 62 dětí a to 26 hochů a 36 dívek a 
v II. třídě to bylo 31 hochů a 32 dívek, tedy celkem 125 dětí. V I. třídě učil pan učitel Karel Čupmelík, ve II. třídě 
Josef Trubač, náboženství vyučoval P. T. Jaksch a ženské ruční práce Marie Kačerová. Roční rozpočet činil 626 
Korun a mimo obvyklé položky jako dříví, čištění a bílení, bylo nutné opravit všechny kliky u oken a zakoupit 
dříví na zimu a pořídit nové tělocvičné nářadí.

První světová válka trvala již přes rok, děti byly seznámeny s událostmi na frontách a vylíčena válečná situace 
v Evropě. Na podzim se děti v celém mocnářství zapojili do sbírek oděvů – obnošené šaty, prostěradla, košile, 
ponožky, šátky, ale i provazy, šňůry, pytle, hadice atd. Zásobování vojsk se nedařilo z důvodu přerušení dovozu 
surovin. To vše pak putovalo do válečných oblastí.

Bylo též apelováno na obyvatele, aby šetřili s potravinami, které se velmi zdražily. Pro ukázku je zde porovnání 
cen potravin ze srpna 1914 a července 1915 (h=haléř, K= Koruna):

Rýže

Krupice

Čočka

Brambory

Cukr

Mouka pšeničná

Mouka žitná

Maso vepřové

Maso hovězí

1 vejce

Litr mléka

Pivo

1914

56 h

48 h

120 h

10 h

86 h

56 h

1914

32 h

220 h

180 h

8 h

16 h

32 h

1915

2 K

1 K

2 K

30 h

104 h

1 K

1915

80 h

420 h

260 h

14 h

22 h

40 h

Porovnání cen potravin

O padesát let později, ve školním roce 1965 – 1966, navštěvovalo školu v I. třídě pouze 17 žáků a ve druhé třídě 
26 žáků, tedy jen 43 dětí. V I. třídě vyučoval pan Robert Karbulka a ve II. třídě paní Ludmila Karbulková.

Při škole fungovala Pionýrská organizace, kterou navštěvovali všichni žáci. Do mičurinského kroužku, kde se 
děti převážně staraly o školní zahradu, docházelo 12 žáků.  Děti nasbíraly v tomto roce 63 kg léčivých rostlin, 

Autor: Ludmila Hálová

ponejvíce heřmánek, květ bezu černého, 
břízy a přesličky. Škole bylo vyplaceno 523 
Kč a škola se umístnila mezi nejlepšími 
školami v okrese.

To je malé srovnání školního života v běhu 
času, čtenář si může udělat obrázek, jak se 
utvářel život vlivem politických změn.

Přeji všem dětem šťastné vykročení do 
nového školního roku, hodně úspěchů a 
dobrých známek a radost z nově nabytých 
znalostí.

Firma Harvalík Radek – Jatky Hradčany 
je na trhu již 14 let. K výseku masa si 

přidala jednu pojízdnou prodejnu. Pro 
velkou spokojenost zákazníků s čerstvým 

kvalitním masem, má dnes již tři, které 
jezdí po celém jihočeském kraji a také po 

části západočeského kraje. Zpracováváme 
mladý hovězí skot do 30ti měsíců stáří 
a 95% býků pochází z masných plemen 

výhradně od místních chovatelů.  Hradčany 
se nachází v podhůří Šumavy nedaleko 

Vimperka u Čkyně.   
Garantujeme původ i stáří zvířete.        

HARVALÍK RADEK
– JATKY HRADČANY

Například každé úterý má 
pojízdná prodejna zastávku:

12°°  Třísov    12:30 Mříč    13°° Vrábče Zastávka    13:30 Vrábče u OÚ    14°°  Lipí

NAVŠTIVTE NÁS - TĚŠÍME SE NA VÁS


