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Jarní zahrádka

Dnes se nebudu rozepisovat o událostech z kroniky, ale pokusím se vám připomenout, co je potřeba udělat 
před příchodem jara na našich zahradách.

Když roztaje sníh a pominou mrazy, je potřeba zahradu očistit. V zimě byla odumřelá hmota  užitečná, chránila 
rostliny před mrazem a také poskytla zimní útočiště užitečným druhům hmyzu. Je potřeba odstranit uschlá 
stébla z trvalkových záhonů a okrasných trav. Uvolníme svázané jehličnany a odkrýt přikrývky z chvojí, slámy 
a listí, které citlivé rostliny chránily přes zimu. Koncem února  můžete osvobodit i růže a odhrnout od kmínků 
nakopčenou zeminu, zrovna tak uvolnit a přivázat k oporám stromkové růže, pokud jejich ohnuté korunky 
chránila zemina. Dříve, než vyraší nové výhony, je vhodné prořezat růže. Prospěje jim také přihnojení.

Také s plevelem si můžeme trochu poradit, pokud začnete plevel likvidovat důkladně od počátku jara, v 
průběhu léta si ušetříte mnoho práce. Ovšem zatímco na záhonech plevel žádoucí není, protože by utiskoval 
mladé rostlinky, hubit pampelišky, ptačince, kopřivy a bršlice na celé zahradě je zbytečné. Jejich mladé listy jsou 
výtečnou  zeleninou nabitou vitamíny, až povyrostou, poslouží zase pro přípravu výtečného tekutého hnojiva. 
Trs kopřiv v rohu zahrady pak poslouží jako potrava krásné babočce kopřivové..

Vlivem stoupající teploty se mohou velmi rychle namnožit škůdci ve skleníku. Zasáhněte proti nim včas, proti 
savým škůdcům je nejvhodnější biologická ochrana, nebo ekologickým přípravkům na bázi olejů a mastných 
kyselin.Živé ploty z opadavých druhů dřevin, které ještě nedosáhly požadované výšky, je vhodné v březnu 
zkrátit, aby zhoustly.

V druhé polovině března ještě můžeme prořezat příliš bujně rostoucí jabloně a hrušně. Naopak švestky, slívy 
a především meruňky a broskvoně je vhodné ošetřit až později, v době rašení. Aby měly stromy v následující 
sezóně dostatek síly, dopřejte jim dávku vyzrálého kompostu či dobře uleželého hnoje.

Také dvouleté výhony maliníku a ostružiníku, které již odplodily, můžete odstřihnout, pokud jste tak již neučinili 
dříve. I u jednoletých je třeba zastřihnout poškozené či namrzlé konce.

Zapomenout nesmíme na jarní ošetření trávníku a to především na vertikutaci, tj. prořezání a provzdušnění 
trávníku, či alespoň na vyhrabání staré trávy a listí. Od dubna musíme navíc začít pravidelně sekat trávu, protože 
časté sečení podporuje hustý růst.

Do další „zahradnické“ sezóny vám přeji hodně úspěchů v pěstování, ať už je to zelenina, ovoce nebo jen 
okrasná zahrada.

Přečtete si uvnitř 

Přejeme si změnu v placení za odpad?
Posezení s dechovkou
Elektroodpad - Čekají nás vyší kvóty
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Ludmila Hálová
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Společenská
rubrika 

Šmilauerová Marie
Traplová Daniela
Horká Lenka
Korch Vladislav
Hynek Jiří
Feninec Ivan
Prokop Jiří
Štvánová Vladimíra
Bartyzalová Jana
Hazuka Ludvík
Kříženecká Věra
Hála Václav
Švarc Jan
Ohrazdová Marie
Vepřek Jaroslav
Zdrhová Blažena
Bícová Zdeňka
Jankovská Blažena
Kadlecová Anna
Chaloupková Ludmila

50 let
50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
55 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
80 let
83 let
83 let
84 let
87 let
89 let
94 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci březnu a dubnu 
2016 své významné 
životní jubileum oslavují:

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na hřiště 
Vrábče-zastávka.

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Římov

Dobrá Voda

Ledenice

Štěpánovice

So 30. dubna

So 14. května

So 28. května

So 18. června

17:00

17:00

17:00

17:00

Mariášový turnaj 
ve Vrábči 

V sobotu 6.2.2016 se konal již 
20.ročník Mariášového turnaje ve 
Vrábči, kterého se zúčastnilo 28 hráčů.  

Pořadí na prvních třech místech:

1. Chaluš Vladimír
2. Filek Jaroslav
3. Dvořák Arnošt

Z místních borců se umístil na 8.místě 
Lavička Vojtěch a na 23.místě Šmíd 
Pavel. Poděkování především patří 
spoluorganizátorovi  turnaje Františkovi  
Vejskrabovi.

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli 
finanční částkou na Tříkrálovou sbírku, která byla provedena na 
území naší obce a obce Hradce.  Především, ale patří poděkování 
všem koledníkům Janě Zdrhové, Pavle Chalupové a Patře 
Chalupové, sourozencům Russfellovým a sourozencům Bártovým 
z Hradců a v neposlední řadě doprovodu, který zajistila paní Lenka 
Zdrhová a pan Richard Chalupa. 

Vrábče + ves

Kroclov + Koroseky

Vrábče - zastávka + Slavče

Hradce

Celkem
Celkem za farnost

9 086 Kč

6 272 Kč

10 097 Kč

6 085 Kč

31 540 Kč
191 383 Kč

Přejeme si změnu v placení za svoz odpadu?
S blížícím se datem placení za svoz odpadu byla 15.1.2016 relace 
v TV na toto téma. Bylo konstatováno, že většina měst a obcí 
nezdražuje, spíše naopak zlevňuje a některé obce mají svoz 
odpadu zdarma. Vždy se hovořilo o částce na jednu osobu za 
svoz za jeden týden. Ceny se pohybovaly v průměru od 400 Kč 
do 650 Kč za rok.

Pro srovnání jsme si chtěli porovnat ceny za svoz v okolí našeho 
bydliště na internetě. Ne každá obec tam ceny uveřejnila. Ale i 
tak jsme si mohli udělat srovnání a zjistit, že v naší obci jsou 
ceny relativně  vysoké, protože platíme za dům a ne za osobu.  
Vzhledem ke třídění odpadu si mohly obce dovolit cenu např. 
Brloh 212 Kč, Horní Planá 450 Kč, Rudolfov 670 Kč, Srubec 600 Kč 
s osvobozením malých dětí a seniorů nad 65 let. Sousední Boršov 
zlevnil pro letošní rok ze 650 Kč na 400 Kč se svozem jednou za 
14 dní, protože třídí bioodpad.

Ale mi také třídíme. Přesto 2000 Kč za dům při týdenním svozu a 
1400 Kč za 14 dní je opravdu velká částka, zvláště pro důchodce a 
samostatné bydlící občany. 

Přejete si pro příští roky svoz jedenkrát za 14 dní s poloviční 
sazbou, nebo v zimě jedenkrát za týden a v létě za 14 dní? Chcete 
platit za osobu, nebo za dům, nebo máte jiné názory a nápady, jak 
platit za svoz odpadu? Svá vyjádření zašlete písemně, internetem, 
nebo faxem na Obecní úřad, aby se zastupitelstvo mohlo touto 
otázkou zabývat.

Třídění odpadů
Vážení spoluobčané děkujeme, že 
třídíte odpad, ale zdvořile Vás žádám 
již po několikáté, aby jste papírové 
krabice rozložili a větší kartony přeložili 
tak, aby se do kontejneru na papír vešlo 
co nejvíce tříděného papíru a papír se 
zbytečně nepovaloval kolem kontejnerů.

Řimsovi
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OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,
že v sobotu dne 9. dubna 2016 bude proveden

Sběr nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Vrábče – ves
Rozinka
Koroseky

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
10:45 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:15

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 fi rmy   
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. dubna 2016

Ilustrační foto

Posezení s dechovkou
Vážení spoluobčané, milovníci dechové hudby, 
dovolte mi, abych Vás pozval na 2.ročník 
hudebního odpoledne “Tři dechovky v jednom”  
které se uskuteční  dne 16. dubna   2016 v 
nových prostorách Obecního domu ve Vrábči 
od 15.00 hodin.

Čeká Vás příjemné hudební odpoledne kde Vám 
k  dobré náladě a třeba i k tanci bude vyhrávat  
dechová Hudba z Marsu + K-KLUB + Novoveská 
pětka. Doprava bude zajištěna autobusem. 
Předpokládané ukončení ve 20.00 hod.

Trasa autobusu:
Slavče - náves
Vrábče – zastávka - před hospodou
Koroseky - náves
Záhorčice - náves
Jamné - náves
Kroclov - autobusová zastávka
Vrábče – ves – před Obecním domem

14:00 
14:05
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40

Srdečně zve starosta
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Zahradnické práce Jaroslav Oupic

Kompletní realizace zahrad a mnoho 
dalších činností v zahradnických pracích 

(kvalita a dobrá cena).

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

Pozvánka na zábavné dopoledne se skákacími 
hrady a další akce MRC Vrábče
Mateřské a rodinné centrum Vrábče zve děti s rodiči do Vrabčáčka, 
který probíhá každou středu od 9:00 do 11:30 hodin v prostorech 
obecního / kulturního domu ve Vrábči (vedle MŠ). V programu nechybí 
cvičení s dětmi a výtvarné dílničky pro nejmenší ručičky.

První březnovou středu (2. 3. 2016) navíc dětem pobyt ozvláštní a 
zpříjemní skákací hrady, které budeme mít sponzorsky zajištěné 
od manželů Vlkových, kterým tímto velice děkujeme (www.
partynazahrade.cz). Přijďte si s námi zaskákat a zasmát se :)

23. 3. 2016 na škaredou středu připravíme v rámci dopoledne ve Vrabčáčku pro děti i rodiče Velikonoční 
dílničky a přidáme ochutnávku s receptem na zdravého beránka.

30. 4. 2016 zároveň zveme všechny na stavění májky a pálení čarodějnic na zahradě u Hospody na zastávce. 
Zahrajeme si nějaké hry, ozdobíme májku, strávíme společně nějaký čas a opečeme buřtíky. Všechny odvážné 
čarodějnice vítány.

Rádi bychom v nejbližší době rozšířili nabídku našich činností také o kurzy a vzdělávací akce pro rodiče, sledujte 
proto naše stránky a facebook – www.mrc-vrabce.webnode.cz a https://www.facebook.com/mrc.Vrabce/

Kontakt: Mgr. Petra Podzimková, 739 272 749, mrc.vrabce@seznam.cz

Elektroodpad
Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, 
což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat 
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně 
dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový 
způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil.  Doposud jsme však bez problémů požadavek 
evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou. 

Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého 
elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. 
Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci 
minimálně zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které 
jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo 
podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými 
kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo 
od ledna do října na 30 000 tun starých 
spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v 
roce 2014. Věříme, že především díky podpoře 
široké veřejnosti, které není lhostejný osud 
naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s 
rezervou naplníme.


