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Cestou spletitého osudu jsem 
se nakonec dal na kulturu. 
Kdyby tomu tak nebylo, 
zřejmě bych zůstal u mojí 
původní "hospodské" branže. 
V takovém případě bych asi 
ze všeho nejradši měl vlastní
hospůdku ve Vrábči. Ideální by byla    
s velkou zahradou někde u vlakové a 
autobusové zastávky, kde chodí hodně 
turistů. Nesměla by být ovšem věčně 
zavřená, především uprostřed letní 
sezóny, a když už by byla náhodou 
otevřená, nesměl by se tam čepovat 
špatně ošetřený Samson a v případě 
velké nouze a hladu podávat maximálně 
buřt s cibulí. Naprosto nevyužitou, 
zanedbanou a nevzhlednou zahradu bych 
ve svojí hospodě rozhodně nestrpěl. Ta 
by musela být vzorně posečená, ozdobená 
spoustou kytek a příjemné sezení by 
muselo lákat turisty tak, že by neměli 
šanci odolat. Navíc když by ještě 
taková hospůdka oplývala sálem         
s parketem, parádní plesy, svatby a 
jiné zábavy by bylo radost pořádat.

Taková hospůdka by jen kvetla a 
byla by rájem pro hostinského i 
hosty! A to nemluvím o takové 
výhodě, že by to byla hospoda 
obecní, nedávno zrekonstruovaná a 
platil bych tam minimální nájem!
Ovšem když bych neměl k dispozici 
takový úžasně výhodný prostor, 
rozhodně  bych  vzal  zavděky 

sympatickým penzionkem s restaurací na 
okraji vesnice. Pak už se stačí řídit 
přáním zákazníků - nabídnout bohatý 
jídelní lístek, více druhů piva 
(nejlépe Budvar a plzeňské), příjemné 
posezení na terase, v případě potřeby 
možnost přenocování. Vybudování hřiště 
v okolí penzionku už je - uznejte sami 
- lahodnou třešničkou na dortu.

  Následující text jsem našel před časem ve své elektronické poště. Dostal jsem 
jej od své velmi dobré kamarádky a rozhodl jsem se, že ho otisknu v Novinkách. 
Myslím si, že stojí alespoň se nad ním na chvíli pozastavit a zamyslet se nad 
ním. To bylo ještě před ničivými povodněmi, které postihly nedávno velké území 
naší země a při níž přišla spousta lidí o svá obydlí, veškerý majetek. Řekl bych, 
že v současné době, i když může někomu připadat jen jako pusté fráze, nabývá 
tento text na významu a něco na něm určitě je... Nemyslíte?

JSEM VDĚČNÝ? 
- za partnera, který noc co noc pokrčí přikrývky, protože to znamená, že není 
  venku s někým jiným 
- za daně, které musím platit, protože to znamená, že mám stálé  zaměstnání  
- za nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená, že jsem 
  obklopený přáteli 
- za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že mám dostatek 
  jídla
- za trávník, který je třeba kosit, okna, které je třeba umývat a okapy, které je 
  třeba opravovat, protože to znamená, že bydlím ve svém domě 
- za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu, protože to znamená, že 
  máme svobodu projevu 
- za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště, protože to 
  znamená, že mohu chodit a že jsem obdařený i dopravními prostředky 
- za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými protože to znamená, že 
   jsem štědrý 
- za kopu prádla a žehlení, protože to znamená, že mám co nosit 
- za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že jsem byl 
  schopný těžce pracovat 
- za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to znamená, že jsem  
   ještě naživu 
a konečně ... za to množství e-mailů, protože to znamená, že mám přátele, kteří 
na mě myslí 

      PŘEJI VÁM VDĚČNÝ DEN!!! 
a ještě něco ... 
Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu, aby zjistil, že se mu nějaká osoba 
líbí, 1 hodinu, aby ji správně odhadl, 1 den, aby ji začal mít rád či milovat, ale 
potřebuje celý život, aby na ni zase zapomněl. 

Přátelství je v životě člověka velmi důležité! 

vzkazy sousedùm
dotazy na obecní zastupitelstvo

názory na novinky
informace o vaší akci

pøipomínky k dìní v obci
prezentace vaší firmy

/rekapitulace - str. III./

/interview - str. IV./

Ne� se chutì vydáte
 do práce èi školy 

vstøíc radostnìjším zítøkùm, 
nezapomeòte si nejdøív pøeèíst

/svoz odpadu - str. II./



k 30. 6. 2002 vypadalo hospodaření obce Vrábče takto:
PŘÍJMY  1.656.517.25 Kč
VÝDAJE 1.365.880,02 Kč
ZŮSTATEK     290.637,23 Kč

smlouva o pronájmu hospody ve Vrábči - ves bude 
uzavřena na dobu 2. 9. - 31. 8. 2002 s panem Václavem 
Vokáčem z Nových Homolí, měsíční pronájem je stanoven 
ve výši 1.500,-Kč; pan Pavel Rytíř ukončí provoz hospody 
ke dni 31. 8. 2002

obec Vrábče přispěje ze svého rozpočtu 10.000,-Kč na 
pomoc obcím postiženým ničivou povodní; tato částka 
bude společně s výtěžkem sbírky předána konkrétní 
vybrané obci

byl schválen předložený návrh ohledně odborného 
posouzení kanalizační sítě v lokalitě Vrábče-zastávka        
v části směr hřiště z důvodu nefunkčnosti kanalizace         
v případě větších přívalových děšťů

50 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let

3.
září

Miroslav FOŠUMBAUER
Václav FESSL
Bla�ena KRNÍNSKÁ
Václav MACHUTKA
Josef FESSL
Marie JELÍNKOVÁ
Kristina FESSLOVÁ
Terezie KOSTOURKOVÁ
Terezie VALENTOVÁ

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem občanům, že v úterý 
3. září 2002 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.
Jaké druhy odpadu se sbírají:
- ledničky, mrazničky
- televize, počítače, zářivky
- plechovky se zbytky barev, ředidel, lepidel atd.
- akumulátory, monočlánky, oleje
- znečištěný textil od olejů, léky
Sběr proběhne tím způsobem, že ve stanovených časech a 
na určených místech převezmou pracovníci fimy van 
Gansewinkel od občanů uvedené odpady. Tento sběr je 
zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce 
Vrábče, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se 
předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví OÚ 
Vrábče.
Seznam míst - úterý 3. 9. 2002
Slavče náves 16.00 - 16.15
Vrábče - zastávka parkoviště u hospody 16.30 - 17.00
Kroclov      náves 17.15 - 17.30
Vrábče - ves   před hasičárnou    17.45 - 18.15
Koroseky  před hasičárnou    18.30 - 18.45

9.
září

Oznamujeme všem občanům, že v pondělí 9. září 2002 
mají možnost připravit před své domy v bezpečné 
vzdálenosti od komunikace velkoobjemový odpad.
Jaké druhy odpadu se sbírají:
- pneumatiky - pouze z osobních automobilů
- koberce
- bojlery
- nábytek
- různé plasty
- čistý textil - oděvy (svázané do balíku)
Dne 10. 9. 2002 provede sběr tohoto odpadu firma van 
Gansewinkel. Pokud bude připraven jiný odpad než 
uvedený, bude ponechán na místě. Tento sběr je zdarma a 
je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Vrábče, 
nikoliv pro podnikatele.

Dovolte, abych touto cestou podìkoval èlenùm 
SDH Vrábèe - pánùm Trnkovi, Janásovi, 
Štìpánovi, Šturmovi, Cábovi a Korchovi za 
pøíkladnou a obìtavou práci pøi zajiš�ování pomoci 
spoluobèanùm, kteøí byli posti�eni pøívalovou 
vodou ve svých objektech.
         František Ohrazda, starosta obce

Děkujeme všem, kteří se dne 15. srpna 
2002 přišli rozloučit s panem

Také děkujeme za projevy soustrasti a 
květinové dary.

      Zarmoucená rodina

tj VRÁBÈE ODDÍL KOPANNÉ OPÌT ZVE SVÉ 
PØÍZNIVCE NA ZÁØIJOVÁ A ØÍJNOVÁ MISTROVSKÁ 

UTKÁNÍ NA HØIŠTÌ VRÁBÈE - ZASTÁVKA!

8. 9. 2002
22. 9. 2002
6. 10. 2002
20. 10. 2002
27. 10. 2002

17.00 HODIN
16.00 HODIN
15.30 HODIN
15.00 HODIN
14.00 HODIN

VRÁBÈE VS. KAMENNÝ ÚJEZD B
VRÁBÈE VS. PEDAGOG È.BUDÌJOVICE
VRÁBÈE VS. VÈELNÁ B
VRÁBÈE VS. ÈERNÝ DUB
VRÁBÈE VS. JANKOV B

V nedìli 8. záøí 2002 ve 14.30 se bude konat Poutní 
mše svatá v kaplièce nad Slavèí k uctìní narození 

Panny Marie.

V kapli sv. Václava ve Vrábèi se bude konat Pou�ová 
mše svatá v sobotu 28. záøí 2002 od 10.00 hodin.
Od 15.00 do 21.00 hodin zveme všechny milovníky 
dechové hudby do Pohostinství Na rynku ve Vrábèi     

k „Pou�ovému posezení s heligonkami“!

Novinky pova�ují za èest srdeènì poblahopøát k významnému 
�ivotnímu jubileu, které v mìsících záøí a øíjen 2002 oslavují:



rávě končí čtyřleté volební 
období zastupitelstva obce a 
schyluje se k volbám, ve 
kterých si my, občané, zvolíme

zastupitelstvo, které bude další čtyři roky 
řídit dění v obci. Domnívám se, že bude 
užitečné, přistoupit k určité rekapitualci 
dění v obci za celých 12 roků od roku 
1990, kdy na základě referenda se 
odloučila naše obec od „střediskové obce 
Boršov“, kam jsme byli začleněni v roce 
1981. 
Po „sametové“ revoluci vznikla možnost 
pro jednotlivé části obnovit obecní  úřady  
a  vzít  další  rozvoj obcí do vlastních rukou
Při tom vznikaly různé absurdnosti, např. 
„miniobce“ o 40 - 50 obyvatelích nebo, 
jako v našem případě, podlehli obyvatelé 
vesnic, které historicky vždy patřily do 
působnosti vrábečské obce, demagogii 
některých spoluobčanů a v referendu 
odmítli znovuspojení do nově tvořené obce 
Vrábče a zůstali v působnosti obce Boršov. 
Naopak slavečská část, která byla do 
českobudějovického okresu a k obci 
Vrábče připojena až v roce 1960, se 
vyslovila k setrvání ve svazku s obcí 
Vrábče, které odmítly vesnice Záhorčice, 
Jamné a Kroclov, jež se později rozhodl 
setrvat v obci Vrábče. 
Znovuvytvoření obce však byl do jisté 
míry krok do tmy. Vyšel zákon o obcích, 
ale nebyly v něm stanoveny pravomoci a 
hlavně financování. Ani všichni naši 
občané nevěřili, že se obecní úřad rozjede 
a bude fungovat. Přesto v prvních volbách 
bylo zvoleno zastupitelstvo a starosta. 
Byly překonány první dětské nemoci a 
začínalo se ukazovat, že obnovení obce 
bylo správné a že rozvoj obce by nemohl 
vykazovat takové výsledky, kdybychom 
neobnovili obce a neosamostatnili se. 
Jedna z námitek obyvatel Záhorčic a 
Jamného vůči spojení s obcí Vrábče byla, 
že prostředky na rozvoj obce by čerpala 
hlavně Vrábče na úkor ostatních částí. 
Dvanáctiletá zkušenost však ukazuje, při 
rozumné a spravedlivé komunální politice, 
za účasti členů zastupitelstva z jedno- 
tlivých částí obce, že v každé vesnici bylo 
vybudováno a finančně zabezpečeno vše 
potřebné. 

Na rozjezd nových obcí, na běžný provoz i 
investiční akce se používaly dotace            
z počátku 90. let.  Postupně začaly v obci 
vznikat různé soukromé podniky a firmy; 
výnos z jejich daní byl základem rozpočtů 
obce. Obecní poplatky (sběr odpadu, 
stočné, ze psů) jsou stanoveny rozumně, na 
odvoz odpadu přispívá obec. Naopak obec 
musí   zajišťovat   dopravní   obslužnost   a 

musí na ni dopravním podnikům přispívat. 
Musí finančně táhnout provoz školy ve 
Slavči, přispívat na dojíždějící školáky 
základních škol v Rožnově a Křemži. Platí 
veřejné osvětlení, podporuje veřejný a 
společenský život. Nájemné za obchody a 
restaurace se stanovují co nejnižší, aby se 
provoz těchto zařízení v obci udržel. Bez 
nich by to bylo těžší. Každodenní péče         
o udržení pořádku ve vesnicích, sekání 
trávy, na podzim hrabání listí na návsích. 
Využíváme k tomu mladíky, kteří si zde 
odsluhují náhradní vojenskou službu. Nyní 
zde působí již pátý mladý muž. Všichni byli 
šikovní a tato služba je pro obce výhodná. 
Na tyto práce obce pořídila malou 
mechanizaci. To všechno a ještě další věci je 
obec povinna zabezpečovat. Pro rozvoj obce 
jsou však nejdůležitější investiční akce. Těch 
bylo v uplynulých dvanácti letech opravdu 
hodně, můžeme říci, nejvíce za celé 20. 
století. Lidé to většinou berou jako 
samozřejmost a po ukončení akce se na to 
zapomene. Proto je třeba připomenout si, co 
všechno se za jednotlivá léta v obci udělalo.

Byl uskutečněn dlouho plánovaný vodovod. 
Z vodojemu u Třebiště do Vrábče, na Novou 
Hospodu do Korosek, odtud do Záhorčic a 
později i do Kroclova a Jamného, za 
finanční účasti OÚ Boršov. Rekonstrukce 
veřejného osvětlení, kanalizace na Zastávce, 
rekonstrukce hasičárny ve Vrábči s tím, že 
zde bude umístěn Obecní úřad.

Došlo k odkoupení budovy školy ve Vrábči 
za 750.000,- Kč, opravě autobusových 
čekáren, hodin na věži kostela s elektr. 
pohonem i varhan, k opravě hasičárny a 
obchodu ve Slavči; komunikace a kanalizace 
na návsích v Kroclově a Korosekách a 
hlavně kanalizace ve Vrábči.

Posílení transformátorů, územní plán na 
Zastávce s projektem na čističku, položení 
telefonního kabelu do Slavče a úprava návsi 
s asfaltováním; ve Vrábči rekonstrukce 
školy s otevřením restaurace; zabezpečení 
dopravní obslužnosti.

Projekt na plynofikaci, další úprava hospody 
na Zastávce, další etapa úpravy školy - 
fasáda, prodejna, venkovní úprava; 
komunikace ve Slavči a směr Hradce, 
elektrifikace na Zastávce.

Rekonstrukce rybníku ve Slavči, 
komunikace Kroclov, dostavba prodejny 
Vrábče, oprava hasičárny a kapličky  
v Korosekách; trafostanice na Zastávce, 
nová cesta k bytovkám ve Vrábči, silnice 
na Hradce, plynofikace, příspěvek na 
povodně na Moravě.

Plynofikace a cesta na Zastávce, osvětlení, 
čekárna na Rozínce; uzavřen úvěr na 
plynofikaci.

Rozsáhlý program na komunikace, 
umožněn prodejem akcií, které byly OÚ 
přiděleny okresním úřadem: komunikace a 
kanalizace u nových bytovek, I. etapa 
položení chodníku na Zastávce, cesta na 
Hradce, kolem hřiště směr k p. Knitlovi, od
Šlajsů k Chromým, na návsi a ke hřbitovu 
ve Vrábči, dvůr v hostinci na Zastávce   
s plynofikací, převzetí vodovodu Slavče.

Dokončení chodníku na Zastávce (v celk- 
ové výši nákladů 1.838.000,-Kč); splátky 
úvěru na plynofikaci, instalace zabez- 
pečovacího zařízení obecního úřadu.

Oprava prašných cest k Dvořáčkům a 
Stropkům, obrubník u cesty k areálu ZD, 
oprava zdi hřbitova.

Hlavní položkou je rozšíření územního 
plánu, jinak se znovu opravily prašné cesty 
a navezl materiál k vodojemu.

V přehledu akcí jsme neuváděli mnohé 
další, drobnější, na nichž se obec podílela, 
např. okapy a zabezpečovací mříže na 
kostel, oprava střechy, osvětlení věže, 
oprava kapličky a sochy ve Vrábči a další. 
Pro letošní a příští rok budou ještě 
zatěžovat rozpočet splátky úvěru na 
plynofikaci. Finanční náklady na jednotlivé 
akce není možno vyčíslit, ale celková 
částka za 12 let přesáhla 15 milionů korun.
   To jsem považoval za důležité 
připomenout v době, kdy se znovu blíží 
volby do obecního zastupitelstva, aby si 
občané uvědomili důležitost výběru nového 
zastupitelstva, které se znovu bude obětavě 
snažit o spokojený život obyvatel naší obce.

SDH Vrábče ve spolupráci s Obecním 
úřadem Vrábče provede sbírku na pos- 
tižené povodní. Upustili jsme od způsobu    
z minulé sbírky, tj. anonymní sbírky do do 
zapečetěných uren v obchodech. Tentokrát 
bychom vybírali na Obecním úřadu ve 
Vrábči v úřední dny ve středu 4., 11. a 18. 
září 2002 od 8.00 do 16.00 hodin. Každý 
dárce obdrží stvrzenku, bude vypracován 
seznam, takže se vyloučí případné po- 
dezření ze zneužití sbírky. Sbírka bude pak 
odeslána přímo konkrétní postižené obci. 
Lidé mohou poslat svůj příspěvek třeba i po 
sousedovi. O povolení sbírky bude požádán 
Krajský úřad.

/foto Viktor Mára/
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ZAŘÍZENÍ V OBCI
Mateřská škola, Slavče 58

OBCHOD, SLUŽBY
Alois Stifter, Slavče 49
Zemní práce, podnikání 
v oblasti kultury a umění

Michaela Dvořáková, 
Slavče 13
Inženýr. a investor. činnost 
ve stavebnictví

František Janda, Slavče 5
Truhlářství

OBCHOD, SLUŽBY
ABOSS, spol. s r.o., 
Kroclov 8
Zámečnictví, výroba 
odkorňovacích strojů

INSTITUCE, SPOLEČENSKÉ A 
SPORTOVNÍ ORGANIZACE
Sdružení hasičů  Čech, Moravy a 
Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů  Koroseky
Veřejná správa, obrana

OBCHOD, SLUŽBY
Jan Švarc - kovářství, 
Koroseky 1
tel. 038/7250094, 0606/331382
e-mail: MiroslavSvarc@seznam.cz
Kovářství

Miroslav Švarc - zámečnictví, 
Koroseky 1 
tel. 038/7250094, 0606/331382
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Zámečnictví

     Dotkla se nějakým způsobem velká voda obce Vrábče? Pokud 
ano, v jakém směru?
Velká voda se dotkla - co se týká obecního majetku - především 
komunikací, které nejsou zpevněné. Oprava si vyžádá cca 60 tisíc 
korun. Co se týká občanů, tak především byly zaplaveny sklepy.

     Blíží se komunální volby. Mohl byste shrnout, pane starosto, 
Vaše uplynulé volební období? Co se podařilo zvládnout? Co 
považujete za Váš největší úspěch?
Co se podařilo zvládnout, to dobře vystihnul pan kronikář František 
Hála ve svém příspěvku a jestli je toho dost nebo málo, to si myslím, 
že musí posoudit především občané.  - A co považuji za největší 
úspěch? Řekl bych, že všechno, co se povede udělat je úspěch, ať je 
to menší akce nebo větší, ale těší mě především vyřešení problémů     
s dodávkou vody v osadě Slavče.

     Co se nestihlo udělat dle plánu? Jaké hlavní úkoly čekají příští 
obecní zastupitelstvo?
„Nestihlo“ to není to výstižné slovo, ale „neudělalo“ to je to slovo     
k akci "Plynofikace" osady Slavče, která měla být v plánu. Od této 
akce se bohužel z finančních důvodů upustilo.
Hlavním úkolem příštího OZ bude především uhradit v roce 2003 
poslední splátku za plynofikaci, zajistit řádný chod obce a dle 
finančních možností podpořit vybudování inženýrských sítí pro 
novou výstavbu.

     Chtěl byste opět získat post starosty obce Vrábče a proč?
V roce 1990, kdy jsem poprvé kandidoval do OZ jsem v žádném 
případě neuvažoval, že bych byl starostou a ani jsem jím být nechtěl, 
ale nakonec to dopadlo jinak.  V letošním roce budu kandidovat již 
po čtvrté a jestli budu zvolen do OZ, o tom rozhodnou občané a jestli 
budu starostou, o tom rozhodne nové obecní zastupitelstvo. Post 
starosty bych chtěl zastávat, ale neberu to jako nějakou „důležitou“ 
funkci, ale jako důvěru občanů, která každého člověka těší.

     Setkal jste se v poslední době s přímou nebo skrytou kritikou 
práce své nebo OZ?
Ano. Kritika je dobrá věc v případě, že je na kritizovanou věc nebo 
práci vlastní, lepší řešení. Kritizovat - teď mi promiňte - „žvanit“ a 
nemít lepší návrh nebo řešení, které jde technicky a přijatelně 
finančně vyřešit, to je o ničem.

     Jak jste spokojen s podnikavostí a aktivitou vrábečských 
občanů? Zajímáme se dostatečně o otázky veřejného života?
Tento zpravodaj je od toho, aby se zde prezentovaly otázky a 
odpovědi občanů. Projděte si vydání tohoto zpravodaje zpětně a na 
otázku si odpovíte každý sám.

     V posledních letech získávají na oblibě všelijaké trhy, veletrhy 
a obecní, resp. městské slavnosti. Neuvažujete rovněž                     
o zviditelnění naší obce tímto způsobem?
Vrábče je tvořena pěti satelity - tím chci říci, že je roztříštěna. Mně 
osobně nepřipadá moc rozumné zavádět nějaké trhy nebo jarmarky,

které jsou na to, aby přilákaly lidi a 
to především místní, protože když 
jsem měl snahu obnovit Vrábečskou

pouť, která se traduje za našich dědů, tak se to minulo účinkem. 
Můj názor je ten, že obec se zviditelní především tím, že 
občané mají upravené své domy, zahrádky, předzahrádky, 
ploty, ale především pozemky, které jsou před jejich parcelou, 
ať už je to trávník, chodník nebo příkop. Až tohle všichni 
pochopíme a budeme to řádně provádět, bude naše obec 
zviditelněná, hezká a bude se nám všem zde lépe žít. Musíme si 
uvědomit, že obec není obecní úřad, starosta atd., ale my 
všichni občané. Jestli má někdo jiný názor, rád si ho 
vyslechnu.

     Kdo přesně má na starosti údržbu příkopů podél 
státních i místních komunikací? Dvoumetrové „bejlí“ jistě 
na kráse ani bezpečnosti nepřidá a zdá se, že k jeho 
odstranění se nikdo nehrne.
Údržbu příkopů podél silnice II. a III. třídy v nezastavěném 
území, to znamená mimo průjezd obcí, má na starost Správa a 
údržba silnic Č. Budějovice. Co se týká v průtahu obce, tak to 
jsem naznačil v předchozí odpovědi, že když každý před svým 
pozemkem přiloží ruku k dílu, bude to hned jinak vypadat.

     Mají možnost žáci hrát kopannou za Vrábči - trénovat 
pod vedením dospělého, účastnit se přátelských utkání? Co 
je třeba proto udělat?
TJ Vrábče mělo fotbalové mužstvo žáků do roku 1971 a po té 
až znovu od roku 1988 do 1995 a od té doby žákovské mužstvo 
není a to z toho důvodu, že není dostatek dětí a natož dětí, které 
mají o fotbal zájem. Co já vím, tak o fotbalové dění v obci se 
zajímají asi čtyři chlapci, kteří jsou už v této době registrováni 
v jiných oddílech. Znovuzaložení žákovského družstva spočívá 
především v tom, aby bylo cca 15 dětí, které fotbal baví a min. 
2 tatínkové, kteří chtějí něco pro své děti udělat a pro fotbal 
žijou.

Novinky Vám, pane starosto, velice děkují za rozhovor. 
Volby do zastupitelstev obcí se 

uskuteční ve dnech 1 a 2. listopadu 2002
/mn/


