
 

Vážení spoluobčané,  

 

dne 9.9.2009 si můţete připomenout slavnost 
uspořádanou k výročí obce Vrábče. Bude se promí-
tat videozáznam pořízený během slavnosti. Promí-

tání začne v 19:00 v restauraci Na Rynku. 

Milé Novinky, 

 

chtěli bychom touto cestou poděkovat celému divadelnímu 

souboru eNDe za příjemně strávený večer, v tak nepříjemném 
počasí. Určitě nelitujeme, že jsme se jím nedali odradit a ta-

kový zážitek si nenechali ujít. 

Divadelní hra skvěle vybraná, režie výborná a herecké výko-

ny nezapomenutelné. Všem gratulace, velké díky a obrovský 

obdiv. 

                                

Všichni z Traplburku 

Slavče- rozcestí 

Stručný obsah: 

 Memoriál Jana Litvana 

 Sběr odpadu 

 Očkování psů 

 Přijďte na fotbal 

 Z naší kroniky 

 Poutní mše svatá 

N O V I N K Y 
Číslo 63,    ročník IX.,  září  -  říjen 2009,   dvouměsíčník,   zdarma 

Divadelní ohlasy 

Poutní mše svatá 
 
V neděli 13. září od 14:30 se 
bude konat Poutní mše svatá  v 

kapličce nad Slavčí, k uctění 
narození Panny Marie 
 
V pondělí 28. září od 9:00 se 

uskuteční Poutní mše svatá  v 
kostele sv. Václava ve Vrábči 

Změna termínu představení 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ochotnický divadelní spolek eNDe 
Vrábče oznamuje svým příznivcům , 

ţe plánované představení černé 

komedie  " Vrátila se jednou v 
noci " se z technických příčin 

nemohlo hrát v srpnu na Za-
stávce - ale o nic nepřijdete, 
můţete se přijít podívat v sobo-

tu 19. září od 20,00 do Holubo-
va .  
 

Děkujeme za pochopení. 



 

VAJO—účetnictví, daně a mzdy 

 
 Vedení účetnictví a daňové evidence 

 Zpracování DPH  

 Zpracování silniční daně 

 Příprava daňového přiznání FO a PO 

 Vedení personální agendy 

 Mzdové účetnictví pro malé i velké organizace 

 Komunikace s FÚ, ČSSZ a ZP 

 
Alexandr Vajo, Dvůr Koroseky 134, Nové Homole,  
370 01, České Budějovice 

tel.: 723 866 796, email: vajo@vajo.cz, www.vajo.cz 

Anderlová Pavla                                  50 let 

Vejskrab František                              50 let 

Kolář František                                    60 let 

Prázdný Jaroslav                                  65 let 

Vejskrabová Božena                            70 let 

Kouba Václav                                       80 let 

Švec Josef                                             80 let 

Bíca František                                      80 let 

Šlajsová Rozalie                                   83 let 

Honsová Ludmila                                84 let 

Valentová Terezie                               88 let 

 

 

 

 

Přejeme vše nejlepší 

V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍ JNU VÝROČÍ SLAV Í : 
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U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K  ZÁPISU č .8/ 2 0 0 9/ 2 0 0 9 ——

S C H V A L U J E :S C H V A L U J E :   
 

1. Výsledek hospodaření obce Vrábče k 30.6.2009 (7 
hlasů pro) 

2. Smlouvu o zřízení práva  odpovídajícího věcnému 

břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uloţení kabelového 
vedení NN na parcele č. st. 425, PK 2554/13, 

2554/26, PK 2556/11, PK 3301/1 díl 1, PK 33012/1 
díl 1, PK 3302/2 v k.ú. Vrábče  (7 hlasů pro) 

3. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 

Distribuce, a.s. spočívající v uloţení kabelového 
vedené NN na parcele č. 3266/1 díl 1 v k.ú. Vrábče
(7 hlasů pro) 

4. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému 
břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce, a.s. spočívající v uloţení kabelového 

vedení NN na parcele č. 3266/1 díl 1 v k.ú. Vrábče 
(7 hlasů pro) 

5. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON 
Distribuce a.s. spočívající v uloţení kabelového 
vedení NN na parcele č. 3266/1 díl1 v k.ú Vrábče 

(7 hlasů pro) 
6. Smlouvu o zřízení budoucí darovací smlouvy mezi 

obcí Vrábče (obdarovaný) a firmou FW-

Immobilien s.r.o. (dárce) spočívající v bezúplatném 
převedení zkolaudované části kanalizačního řádu 
pro veřejnou potřebu v lokalitě „ZTV pro 13 RD 

— Vrábče u trafa. (7 hlasů pro)  
7. Přidělení grantu v programu—POV na akci 

„Oprava sportovních kabin v části obce Zastávka“ 

ve výši 130.000,- Kč.(7 hlasů pro) 
8. Přidělení grantu v programu—Podpora ţivé kultu-

ry na akci „Malá Vrábečská slavnost“ ve výši 
30.000,- Kč. (7 hlasů pro) 

9. Vypracování projektové dokumentace na realizaci 
víceúčelového sportovního hřiště  v lokalitě Vráb-
če—zastávka od paní Hany Konopové za cenu díla 

12.000,- Kč. (7 hlasů pro) 

10. Oprava části účelové komunikace v osadě Slavče, 

lokalita ke Konopům od firmy STRABAG a.s.. (7 
hlasů pro) 

11. Oprava přechodu přes Černodubský potok v osadě 

Koroseky. (7 hlasů pro) 
12. Návrh realizace akcí v roce 2010 od firmy STRA-

BAG a.s. 

 Úprava před hasičárnou ve Slavči 

 Prodlouţení komunikace za Knytlů na úro-

veň vybudovaných nových RD 

 Zhotovení propustku pod komunikací Za 
Štiftrů (7 hlasů pro) 

 
 Zastupitelstvo obce Vrábče bere na vědomí: 
 

1. Nepřidělení grantu v programu—Podpora ţivé kul-
tury na akci „Výročí 630 let zaloţení obce Vrábče“ 

2. Informace z bodu různé 

 
Zastupitelstvo obce Vrábče pověřuje starostu 
 

1. Zajistit vypracování návrhu na zastřešení zahradní-
ho parketu (7 hlasů pro) 

2. Udělit souhlas s umístěním stavby srubu v lokalitě 

Vrábče—zastávka za podmínky, ţe ţadatel předloţí 
kladné stanovisko od zpracovatele ÚP obce Vrábče 
Ing. Štěpána s umístěním stavby srubu (7 hlasů pro)
¨ 

Příští zasedání se uskuteční dne 2.9.2009 od 18:30 v kan-
celáři OÚ Vrábče. 

Reklama... 



 

Sobotu dne 3.10.2009 proběhne sběr nebez-

pečného a velkoobjemového odpadu.  
Nebezpečným odpadem je myšleno: 

 Plechovky se zbytky barev 

 Akumulátory, monočlánky 

 Oleje 

 Znečištěný textil od olejů 

 Léky 

 
Velkoobjemový odpad zahrnuje: 

 Pneumatiky z osobních automobilů 

 Koberce 

 Bojlery 

 Nábytek 

 Různé plasty 

 Čistý textil—oděvy (svázané do balíků) 
  

Sběr proběhne tím způsobem, ţe ve stanovených 
časech a na určených místech převezmou pracovníci 
firmy ECO-F, a.s. od občanů uvedené odpady. Ten-
to sběr je určen pouze pro občany  (fyzické osoby) 

Obce Vrábče, nikoliv pro podnikatele. Případné 
dotazy zodpoví OÚ Vrábče. 

Sběr železného šrotu 

V pátek 18. září 2009 bude v 

celé obci proveden sběr ţelez-
ného šrotu. Ţádáme občany, aby 
v uvedený den byl ţelezný šrot 
připravený před domy v těsné 

blízkosti komunikace. Téţ ţádá-
me občany, aby šrot byl před 
domy dán v co nejkratším termí-

nu před svozem—bude tak za-
bráněno rozkradení ţelezného 
šrotu. 
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Ve Vrábči se konal 

třetí roční memoriá-

lu Jana Litvana. Ten-

tokrát byl pozname-

nán vytrvalým deš-

těm, který měl bohu-

ţel vliv na návštěv-

nost, regulérnost 

hřiště a  v neposlední 

řadě i na večerní zá-

bavu, která se bohu-

ţel neuskutečnila.   

Do příštích ročníků 

přejeme lepší počasí 

a stejné mnoţství 

elánu jako doposud. 

Zápas 1. Vrábče—Lipí  0:1 

Zápas 2. Boršov—Nová Ves  4:2 

Zápas o 3. místo  Vrábče—Nová Ves  0:4 

Finále Boršov Lipí  1:0 

Stará garda  Vrábče—Boršov  6:3 

 
Celkové pořadí 
 

1. místo  -  Sokol Boršov 

2. místo  -  Sokol Lipí 

3. místo  -  FC Nová Ves 

4. místo  -  TJ Vrábče  

III. Ročník Memoriálu Jana Litvana Pojďme na fotbal—soutěž začíná 

Vrábče  - Srubec 

Vrábče  -  Včelná 
Vrábče  - N. Hodějovice 
Vrábče  -  Rudolfov B 

Vrábče  -  K. Újezd B 
Vrábče  -  Mladé B 
Vrábče  -  AKRA Č.B 

S 

S 

S 

S 

S 
S 

S 

Kdo? Kdy? Čas 

17:00 

17:00 

17:00 

16:00 

15:30 
14:00 

14:00 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Sběrná místa—sobota 3.10.2009 
 

Slavče  -   náves                                            9:00  -  9:30 
Vrábče  Zastávka  -  parkoviště u hospody      9:45  -  10:30   
Kroclov  -  náves                                         10:45  -  11:15 

Vrábče ves  -  před hasičárnou                      11:30  -  12:15 
Rozinka  -  před č.p. 108                              12:15  -  12:30 
Koroseky  -  před hasičárnou                       12:30  -  13:00   

Očkování psů 

Obecní úřad Vrábče oznamuje 

všem majitelům psů, ţe v sobo-
tu 19.9.2009 bude provedeno 
očkování psů proti vzteklině dle 

časového harmonogramu v 
jednotlivých osadách. Vezměte 
s sebou očkovací průkaz a 70,- 

Kč (a nezapomeňte na toho 
psa...) 
 

 
Rozinka                     8:45 - 9:00 

Koroseky                   9:00 - 9:30 
Vrábče ves                 9:30 - 10:15 

Nová hospoda          10:15 - 10:30 
Vrábče - zastávka      10:30 - 11:30 

Slavče                       11:30 - 12:00 
Kroclov                    12:15 - 12:30  



 

museli  podat písemnou přihlášku svých 
dětí na vyučování náboţenství, které se 
jako nepovinný předmět zařadilo 1 x 

týdně do rozvrhu hodin. 

Zmiňují se epidemie spalniček . One-
mocněly všechny děti, do školy dochá-
zelo z 52 ţáků pouze 87. V únoru byla 
další epidemie chřipky  a příušnic a 
nemocnost trvala celý měsíc. Jinak se 

slavil Vítězný únor, Den vítězství, popi-
suje se uzavírání a plnění závazků. V 
květnu se konaly volby do MNV s jed-
notnou kandidátkou. V podvečer voleb 
se uskutečnila lidová veselice s hudbou 
a  hostinci U Vyţrálků. Program obsta-
ral vojenský soubor „Modrá stuha“ a 

tančilo se při harmonice. Druhý den 
proběhly volby za 100% účasti registro-
vaných voličů. Na předvolební veselici a 
samotných volbách byla tak vysoká 
účast, protoţe neúčast by byla posuzo-
vána jako ignorace voleb a dotyčný by 
to jistě pocítil při jiných příleţitostech, 

protoţe kaţdý jednotlivec byl pozoro-
ván a posuzovány jeho postoje a ţivitní 
názory. Jinak na závěr školního roku 
byly opět školní výlety, letos  do Prahy 
a vlakem na Hlubokou. 13.6 se konal 
dětský den na zahradě hostince Na 

Zastávce. 

Obecní kroniku vedl stejně jako školní, 
řídící učitel Robert Karbulka, takţe 
zápisy v obou se v podtatě překrývaly. I 
zde s epopisují jednotlivé oslavy růz-
ných výročí a rozvádějí se přesněji prů-
běh a výsledky voleb do MNV. 16. 

května z  nich vzešel nový MNV ve 
sloţení: za Vrábči L. Kubata a Robert 
Karbulka, za Koroseky Fr. Švarc, 
Kroclov zastupoval Jan Šesták, Záhorči-
ce Jan Honetšleger, Závraty K. Toman, 
Hradce Fr. Vejskrab a Jamné Vojtěch 
Lávička. Z těchto členů vznikla Rada 

MNV ve  sl oţen í :   předseda 
(neuvolněný) F. Švarc, tajemník 
(kooptovaný) Karel Doubrava, členové 
rady L. Kubata, Jan Honetšleger a Ro-
bert Karbulka. Byly zřízeny také komise 
zemědělská, výstavby, finanční, školská 

a osvětová a také obávaná trestní.  
Kromě MNV stále fungoval Místní vý-
bor Národní fronty a místní výbor 
KSČ. Tyto orgány vlastně koordinovali 
činnost MNV, hlavně p  stránce. Byla 
zřízena poradna pro matky, odbočka 
Svazu československo—sovětského 

přátelství, Svaz ţen, pionýrská organiza-
ce a při ní i Mičurinův krouţek, které-
mu byl přidělen kus zemědělské půdy 
pro různé pokusy při pěstování rostlin. 
Byla také zřízena studna u hřbitova ve 
Vrábči s moţností zalévání na hrobech. 

V našich Novinkách se znovu setkáváme, 
tentokrát na počátku září. Od červenco-
vých novinek jsme proţívali vrcholné 
léto, ovšem letos bychom mohli pouţít 
známé rčení pana Hrušínského z filmu 
Rozmarné léto, který řekl: „ Tento způ-
sob léta zdá se mi poněkud nešťastným“. 
Od nástupu léta přišlo dlouhé období 
chladu a kaţdodenních dešťů. Po odpo-

ledním projasnění a prudkém oteplení se 
začaly formovat mraky s následnými 
lijáky, které zvedaly hladiny řek. V jiţních 
Čechách to byly Horní Vltava, Malše, 
Stropnice, Černá, Blanice a Otava, které 
se rozlily a způsobily rozsáhlé škody. Sice 
ne takové, jako v roce 2002,  ale citelné, 

které opět zasáhnou do osudu nejen 
mnoha lidí, ale tíţivě se dotknou i státní-
ho rozpočtu, narušeného světovou krizí 
a také stále narůstajícím státním dluhem, 
který, rozpočítáno na počet obyvatel, jiţ 
dosahuje 105 000 Kč na jednoho obyva-
tele. A to ještě v době koncipování toho-

to příspěvku nejsou známy dopady na 
zemědělství. V kaţdém případě teď, v 
polovině července, se dosud nezačalo se 
senosečí, která končívala jiţ začátkem 
července. Obilí nedozrává a půda je cel-
kově rozbahněná. Letos se plně projevila 
pranostika: Medardova kápě, 40 dní ka-

pe. 

Toto období má několik vrcholů. Medar-
dovsko - Vítovské, Prokopské, Svatoján-
ské, také zvané Slunovratné deště. Mete-
orologové pojmenovali celé toto období 
jako Evropský monzum. V tropických 
oblastech kolem rovníku je Monzum 
období trvalých dešťů, které zavlaţují i 
Saharu a bývaly neštěstím pro mnohé 

výpravy do Afriky. 

Tak prozatím musíme čekat na horké 
předeţňové dny. Ty se pomalu začínají 
krátit a ochlazovat. Svatá Anna, chladno 

zrána. Vlaštovky se začínají houfovat k 
poradám o odletu a lidí se začíná zmoc-
ňovat posmutnělá nálada z léta, letos 
ještě umocněná obavou ze ztráty za-
městnání a dalších ţivotních jistot. Proto 
jsme se s chutí v červenci zúčastnili  ně-

kolika větších i menších slavností doma i 
v okolí a společně se pobavili. V září 
oslavíme opět Svatováclavskou pouť a 
také na nás opět čekají volby, tentokrát 
předčasné, které dokazují trvalou politic-
kou nestabilitu v naší zemi. Tolik úvo-

dem. 

Jinak bychom zase zalistovali v našich 
kronikách a oţivili osobní vzpomínky a    
záţitky. Ve školní kronice je zápis, ţe v 
roce 1953 přestalo být vyučování nábo-
ţenství pravidelným předmětem a rodiče 

Studna je tam dodnes, ale pumpa nefun-
guje, je vyuţívám vývod vody z vodovo-
du, který jde kolem hřbitova. Byl vybu-
dován místní rozhlas a vznikla nová pro-
dejna Jednoty v domě pana Růţičky 
(současně tam sídlila kancelář MNV). 
Tento dům byl později zdemolován  a 
postavena nová velká prodejna, nyní 
obytné  bytů Ševčíků. Před adaptací byla 

prodejna v domku u Tomáše Krátkého, 
který tam zůstal ve funkci vedoucího 

obchodu.  

Zemědělství se provozovalo soukromým 
způsobem, kromě zestátněných hospo-
dářství v Kroclově a Jamném. Proto se 
sledovalo plnění u kaţdého hospodáře 

podle jednotlivých osad. Z tabulek vyplý-
vá, ţe obec splnila na 80%, tedy vlastně 
nesplnila a u největších neplatičů přišly 
na řadu pokuty. Pokud se  zaplatit, na-
stoupil trest vězení.  Tyto tresty zakusilo 

mnoho našich zemědělců.  

Pokračovala také masivní kampaň na 
zaloţení druţstva, kdy k prvnímu pokusu 
došlo v roce 1953. V tomto roce došlo k 
drastické měnové reformě a přihlášení 
zemědělci ztráceli chuť rozjet společné 
hospodaření. Ke všemu prezident Zápo-
tocký přednesl v létě projev, ve kterém 

kritizoval násilnický způsob zakládání 
druţstev. Ale u nás probíhaly nadále 
přípravy k zahájení práce druţstva. Celé 
jaro sem dojíţděl pan Šnajdr z Holubova, 
pracovník Geodezie a vypracoval plány 
hospodářsko technické úpravy pozemků 
v celém katastru obce Vrábče. Původně 

bylo dohodnuto, ţe ţně si udělá kaţdý 
sám a splní předepsané dodávky zrnin a 
po ţních se začne hospodařit společně. 
Jenomţe lidé šokovaní měnovou refor-
mou ztratili chuť a po ţních se nic nedě-
lo. Neoralo se ani soukromě, ani společ-
ně. Já sám jsem do toho dění zapadl a 

mohl jsem na to doplatit. Pracovali jsme 
na poli a šel kolem pan Tipal a Šnajdr, 
který mi řekl, ţe má plány HZTÚ hotové 
a zítra je odevzdá na ONV. Probírali 
jsme situaci a pan Šnajdr mi řekl, ţe kdyţ 
není chuť, můţeme to napsat, kaţdý 

podepsat a nic se nestane. Večer jsem to 
řekl ostatním a ti mne pověřili, abych to 
sepsal a ráno všichni podepsali. Ale vypu-
kl poprask. Večer byla svolána schůze za  
příslušníka SNB a situace byla vyhodno-
cena tak, ţe já jsem rozbil jiţ zaloţené 
druţstvo. Pan Šnajdr se krčil v koutku v 

obavách, abych neřekl, ţe on k tomu dal 
impuls. Potom jsem několik týdnů ţil v 
obavách, jestli v noci před námi nezastaví 
auto, aby si mě odvezlo. Ale nic se nesta-

lo. Tak jsme proţívali pověstná 50. léta 

Z naší kroniky... Strana lV. 
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