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Jarní výlety

Máme před sebou jedno z  nejhezčích období roku a tak vám 
přináším několik typů na výlet do okolí.

Už v červnu začíná divadelní sezóna na otáčivém hledišti v Č. 
Krumlově. Divadlo se zde hraje už od roku 1947. Již 9. června 1958 
se mohlo prvních 60 návštěvníků dívat z pohyblivých míst. Dnes 
se počet diváků zdesetinásobil. Bohužel se představení odehrává 
před letohrádkem Bellarie, který je považován za nejcennější 
stavbu zahradní architektury v Čechách. Podle památkářů otočná 
tribuna narušuje ráz zámeckého parku. Letos v červnu zahajuje 
„Otáčko“ nejslavnějším případem Sherlocka Holmese – Pes 
baskervilský, následuje dílo renesančního básníka Giovanniho 
Boccacii Dekameron a ještě v červnu můžeme shlédnou Ptáka
Ohniváka a Lišáka Zorro.

Za dobrý typ na výlet můžeme považovat křížovou cestu a poutní 
místo s loretánskou kaplí v Římově. Poutní komplex se nachází 
nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Průchod 
v přízemí zvonice vede do čtverhranného nádvoří, které je ze 
všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou – 
je to 34 obrazů zachycujících výjevy ze života Panny Marie a nad 
oblouky ústícími do nádvoří je na stěnách vymalováno 32 poutích 
míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Uprostřed nádvoří stojí 
loretánská kaple založená roku 1648, která věrně napodobuje 
původní svatyni stojící v italském Loretu. Středem posvátné úcty 
je barokní soška Panny Marie Římovské z roku 1679. Nejdůležitější 
součástí vybavení kostela tvoří hlavní oltář, kazatelna a původní 
kamenná křtitelnice z roku 1672. 

Po prohlídce kostela se můžeme vydat na 5 kilometrovou 
procházku. V polovině 17. a první čtvrtině 18. století zde bylo 
vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty – tzv. Římovské 
pašije s  dřevěnými sochami. Jejich rozmístění v terénu odpovídá 

Přečtete si uvnitř 

Jarní výlety
Noc kostelů
Dětský den
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Vážení spoluobčané, 

jistě všichni víte co je to Boršovské 
kochání. Pro ty co neví připomenu, že 
je to sraz historických vozidel všeho 
druhu a spanilá jízda těchto vozidel 
z Boršova přes Záhorčice, Jamné, 
Vrábče zpět do Boršova. Tato akce 
se vždy koná 1. května. Jak jistě víte 
v loňském roce tato kolona vozidel 
po prvé zastavila ve Vrábči na návsi 
a všichni zůčastnění měli možnost si 
tato historická vozidla prohlédnout. 
Dle informace organizátorů, by měla 
kolona do Vrábče dorazit v době  cca 
od 14.00 hod – 14.30 hod. Věřím, že 
přijmete toto pozvání a v hojném 
počtu přijdete  oslavit 1. máj.

S úctou Váš starosta
František Ohrazda

Ludmila Hálová

Pokračování na straně 2
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Společenská
rubrika 

Končelová Hana 
Holczerová Vladimíra
Plánský Václav
Rienessl Richard
Mynářová Jaroslava
Keťko Milan
Jelínek Jan
Vojčová Vlasta
Lavička Vojtěch
Švanda Jan
Kalkušová Růžena
Dudová Ludmila
Pícha Zdeněk
Římsová Božena
Ardolfová Marie
Koubová Blažena
Korábová Anna
Vejskrabová Anna 

50 let
50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
83 let
84 let
84 let
89 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci květnu a červnu 
2017 své významné 
životní jubileum oslavují:

ÚKLÍZELI JSME VRÁBČI
V sobotu 8. 4. 2017 jsme se u příležitosti Dne země připojili k akci 
Ukliďme svět – Ukliďme Česko a s dobrovolníky uklízeli okolí obce. 

Noc kostelů
Vážení spoluobčané, přijměte prosím 
pozvání na kytarový koncert na kterém 
vystoupí Pavel Steffal a Emanul Kummel. 
Koncert se uskuteční v kostele sv.Václava 
ve Vrábči v sobotu dne 13.5.2017 od 
18.00 hodin. Tento koncert je pořádán 
v rámci akce „Noc kostelů“.

Rybářské závody
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody, které se konají dne

3. června 2017
Místo konání závodu:    Nový rybník ve Vrábči

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 – 724 524 572 
Porybný: Vejskrab Václav – 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

poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. Několik dřevěných soch 
bylo bohužel odcizeno a tak zbylé sochy jsou umístěny v ambitech 
u kostela.

Dalším zajímavým místem je vodárenská nádrž Římov, která 
byla vybudována v letech 1971 – 1978 na řece Malši. Vodní dílo 
slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu jižní Čechy a 
zajišťuje trvalý minimální průtok v toku pod přehradou. Délka 
vzdutí v nádrži dosahuje 13 km a zátopová plocha je 210 ha. Hráz 
je kamenitá sypaná z místních materiálů. Přes korunu hráze vede 
místní komunikace. Provoz nádrže je podřízen hlavnímu účelu, tj. 
vodárenskému využití. 

Protože nás čeká i houbařská sezóna, je dobré si připomenout 
fungování Poradny pro houbaře, která je umístěna v hlavní budově 
Jihočeského muzea v Č. Budějovicích. Tato poradenská služba je 
veřejnosti poskytována bezplatně a hlavím smyslem její činnosti je 
pomáhat při zvyšování znalosti hub těm lidem,kteří sbírají divoce 
rostoucí houby za účelem jejich konzumace. Návštěvníkům, kteří 
přinesou nasbírané houby a chtěli by je zkonzumovat a nejsou si 
jisti, zda jsou jedlé, houby určí. Poradna je otevřena každé pracovní 
pondělí v měsících květen – listopad od 14,30 do 16,30 hodin.

Přeji vám krásné jarní dny a nezapomenutelné zážitky z výletů 
nejen po okolí.

Pokračování ze strany 1

Pokračování na straně 3

 Kaple Loučení Ježíše s Pannou Marií
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Pokračování ze strany 2

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Místo sbírky: POZOR ZMĚNA!!
Stará škola (na návsi), Boršov nad Vltavou 

Děkujeme za Vaši pomoc
Farní charita Boršov

Přijímáme tyto věci:
Letní a zimní (dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky (min 1m2 , žádné odřezky či 
zbytky), nepoškozené domácí potřeby, nádobí bílé i černé, 
skleničky, peří, peřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, 
nepoškozenou obuv.
Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť. 
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.

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.

Termíny: pátek   21. 4. 17  od 16:00 – 18:00
  sobota 22. 4. 17 od 9:00 – 11:00
  sobota 6. 5. 17 od 9:00 – 11:00

Kompostárna Vrábče – Zdeněk Kubata nabízí 
zahrádkářům kvalitní kompost z kompostárny ve 
Vrábči. V současné době se zpracovává certifi-
kace výrobku. Technologický postup komposto-
vání je následující – kompost se zhruba za jeden 
rok 5x přeháže a zároveň se do něho namíchají 
různé komponenty jako štěpka, piliny, hnůj, kůra, 
sláma atd. Poté se zamíchá v kompostéru, nechá 
uležet a na závěr se bubnovým třídičem proseje.

Cena za 1 m3 je 532 Kč včetně DPH. Malé 
množství se prodává ve Stavebninách v Boršově 

nad Vltavou, které provozuje Martin Kohout.
Množství nad 2 m3 vozí Autodoprava Kubata - 

objednávky na telefon 602 150 238.

Kompostárna Vrábče

Akce se celkem zúčastnilo 33 dobrovolníků, 
z toho 14 dětí. Děti s rodiči čistili les nad Vrábčí a 
ostatní dobrovolníci prošli okolí Vrábče.  V lese 
dále byly objeveny dvě velké skládky, které byly 
dále hlášeny.  Je smutné, že existují mezi námi 
stále lidé, kterým je lhostejné odvézt odpad do 
přírody i v době, kdy dobře fungují sběrné dvory 
a svozy odpadů. 
Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili do 
úklidu. Děti za pomoc dostaly odměny od firmy 
Ekolamp, zaskákali si na skákacím hradě, který 
jako sponzorský dar poskytli manželé Vlkovy a 
mohly si opéct buřtíky. 
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www.idsjk.cz / ids@jikord.cz

Mapa zón IDS Jihočeského kraje - pilotní oblast Českobudějovicko.

*  Tarifní zóna IDS JK č. 100 =  tarifní zóna č. 01 dle Tarifu Dopravního 
podniku města České Budějovice.

ids@jikord.cz
www.idsjk.cz

Integrovaný 
dopravní systém

Jihočeského
kraje 
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Seznam zón IDS
a zařazených obcí

zónA název zóny zAřAzené obce 

100* České Budějovice - MHD České Budějovice

101 České Budějovice - IDS České Budějovice

102 Hrdějovice

Hrdějovice, Borek, Dobrá Voda 
u ČB, Dubičné, Hlincová Hora, 
Adamov, Hůry, Jivno, Libníč, 
Rudolfov, Srubec, Úsilné, Vráto

103 Kamenný Újezd

Kamenný Újezd, Doubravice,
Heřmaň, Borovnice, Nedabyle, 
Nová Ves,Plav, Roudné, Staré 
Hodějovice, Včelná, Vidov

104 Hluboká nad Vltavou Hluboká n.Vlt., Hosín

105 Boršov nad Vltavou Boršov n.Vlt., Homole, Planá

106 Dubné
Dubné, Čejkovice, Dasný,
Branišov, Litvínovice, Lipí,
Habří, Kvítkovice

108 Ševětín Ševětín, Chotýčany, Mazelov, 
Drahotěšice, Vitín, Vlkov 

109 Lišov Lišov, Hvozdec, Štěpánovice, 
Zvíkov

110 Borovany Borovany, Ledenice,
Ostrolovský Újezd, Strážkovice

111 Jílovice Jílovice, Petříkov

116 Pištín Pištín, Žabovřesky, Břehov

117 Zliv Zliv, Zahájí, Mydlovary, Olešník

123 Římov Římov, Komařice, Mokrý Lom, 
Doudleby, Střížov

125 Trhové Sviny Trhové Sviny

126 Olešnice Olešnice

127 Libín Libín, Mladošovice

129 Záboří Záboří, Strýčice, Radošovice  

130 Jankov Jankov, Čakov

131 Vrábče Vrábče, Hradce

202 Křemže Křemže

zónA název zóny zAřAzené obce 

205 Nová Ves Nová Ves

206 Holubov
Holubov, Srnín,
Dolní Třebonín, Chlumec, 
Zlatá Koruna, Mojné

208 Velešín Velešín, Zvíkov

210 Brloh Brloh

609 Němčice Němčice, Chvalovice,
Mahouš, Babice

Rádi bychom pozvali touto cestou všechny rodiče i prarodiče na 
seminář zaměřený na POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ (výchova dětí, 
odměny a tresty, dětský vzdor a agresivita, problémové situace 
mezi rodiči a dětmi, komunikace v rodině), který se uskuteční 
v úterý 16. 5. 2017 od 17:30 hodin v prostorech obecního 
domu ve Vrábči (konkrétní pozvánka bude k dispozici na našich 
webových a facebookových stránkách (mrc-vrabce.webnode.cz, 
www.facebook.com/mrc.Vrabce/ ).

Všechny děti zveme na DĚTSKÝ DEN, který proběhne v sobotu 
10. 6. 2017 u Hospody na zastávce od 14:00 hodin. Letos ve stylu 
indiánů. :) Těšit se můžete na indiánské dovednosti, lukostřelbu a 
tradičně také na divadélko a skákací atrakce. 
Kontakt: Petra Podzimková, 739 272 749, mrc.vrabce@seznam.cz
Změna programu vyhrazena.

Za finanční podporu našich akcí a činnosti děkujeme Obci Vrábče, 
od které jsme letos obdrželi 15 000Kč. Díky spolupráci se Sítí pro 
rodinu, z. s. jsme dále obdrželi dar ve formě hygienických potřeb a 
odměn pro děti od firmy Rossmann. 

Vrábče – České Budějovice
BUS + ČD bez MHD

Dospělá osoba: 
Žáci:
Studenti:

Vrábče – České Budějovice
BUS + ČD + MHD

Dospělá osoba: 
Žáci:
Studenti:

AKCE NA KVĚTEN A ČERVEN - DEN 
RODINY VE VRABČÁKOVI A DĚTSKÝ DEN

CENY IDS

 7 dní      30 dní      90 dní
187 Kč    660 Kč    1.760 Kč
    70 Kč      247 Kč     660 Kč
140 Kč    495 Kč    1.320 Kč 

 7 dní      30 dní      90 dní
242 Kč    830 Kč    2.220 Kč
90 Kč      310 Kč      830 Kč
152 Kč     527 Kč    1.410 Kč 


