
 

Výsledky voleb  v obci VRÁBČE do  Poslanecké sněmovny   

Parlamentu ČR 
 
Obec Vrábče - okrsek č.1 Vrábče 

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů             464 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úrední obálky           333 
Celkový počet odevzdaných úredních obálek            333 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem            331 
 
Procentuelní účast            71,76 % 
 

Číslo  Název strany     Počet hlasů 
 
1  OBČANÉ CZ        1 

4  Věci veřejné      51 
6  Komunistická strana Čech a Moravy              37 
9  Česká strana sociálně demokratická               46 

13  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                            22 
14  STOP         1 
15  TOP 09       58 

16  EVROPSKÝ STŘED       1 
17  Křes.a demok.unie-Českosl.strana lidová                           21 
18  Volte Pravý Blok www.cibulka.net                  1 

20  Strana zelených        6 
21  Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdr.rozumu                9 
24  Dělnická strana sociální spravedlnosti                 1 

Stručný obsah: 

  

 Z jednání zastupitelstva 

 Jak jsme volili... 

 Sportovní den se blíží 

 Srpen na zahradě 

 Z naší kroniky... 

 

N O V I N K Y 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 67,    ročník IX.,  červenec—srpen 2010,   dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

Poděkování 

 
Děkujeme všem, kdo jste se dne 9. dubna 
2010 zúčastnili rozloučení s panem Františ-

kem Hálou a věnovali mu tichou vzpomín-
ku. 

Rodina Hálova 

Kulturní centrum Slavče 

Váţení spoluobčané dovolte, abych Vás pozval jménem OÚ Vrábče v neděli dne 22.8.2010 od 13.00 hodin na náves do Slavče, 

k oficiálnímu otevření „Kulturního centra― v budově  bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči. V této budově bude zřízena stálá 
expozice historických  uţitkových i ozdobných předmětů z naší obce, ať uţ z domácností, nebo z hospodářství. Tato expozice 

bude doplněna i dobovými fotografiemi  a téţ zde bude výstava soudobého umění - malířství a ruční práce. Především tyto pro-
story budou slouţit jako společenská místnost pro místní občany k různým příleţitostem. Po oficiálním otevření bude následo-
vat sousedské posezení na návsi s dechovou hudbou. Zajištěno bude téţ občerstvení—pivo, limo atd. Přijďte si popovídat se 

sousedy a známými na náves, jak za starých časů. Všichni jste srdečně zváni a na Vaši účast se těší  Váš starosta. 

PS: Vážení spoluobčané osady Slavče, obracím se na Vás s prosbou, zda by se někdo našel a měl zájem se o 

toto Kulturní centrum starat – provozovat ho, aby se ozval na tel.číslo OÚ Vrábče  387250512 nebo  602 175 

701. 

Váţení čtenáři Novinek,  

děkujeme všem, kteří jste reagovali na naši 

výzvu v minulém vydání Novinek a nabídli 
jste exponáty - staroţitné a uţitkové před-
měty, fotografie a obrazy pro nově budo-

vanou galerii v historické budově bývalé 
hasičárny ve Slavči . Včas se vám ozveme a 
domluvíme si schůzku přímo na místě . 

Tam proběhne i soupis zapůjčených před-
mětů a jejich evidence . Děkujeme za Vaši 
ochotu.          A. Neubauerová 

http://www.cibulka.net/
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REKLAMA 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z ASTUPI TELSTVA OB CE VRÁ B-

ČE K  ZÁPI SU č . 5/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   
 

Schvaluje: 
1) Rozpočtové opatření č.1/2010. (9 hlasů pro) 

2) Pronájem části budovy bývalého obchodu Slavče panu 
Ing.Dvořákovi za cenu nájmu 1.000,--Kč/měsíčně. (9 hlasů 

pro). 
3) Cenovou nabídku SOŠE na část výstavby VO ve Slavči. (9 

hlasů pro). 
4)  Předložený návrh změny č.2 územního plánu obce Vrábče a 

vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona  183/2006 Sb. v plat-
ném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění změnu č.2. 
územního plánu obce Vrábče s jejím odůvodněním,  po před-

chozím ověření jeho souladu se stanovisky DO, stanoviskem 
KÚ, politikou územního rozvoje a územně plánovací doku-

mentací vydanou krajem. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel). 
  

 Pověřuje starostu  
1) Uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části budovy bývalé-          

ho obchodu ve Slavči za cenu nájmu 1.000,--Kč/měsíčně.  (9 
hlasů pro). 

2) Zaslání požadavku na možnou spolupráci, ohledně umístění 
dětí do MŠ Boršov a MŠ  Křemže (9 hlasů pro). 

3) Záslání požadavku společnosti Budějovické štěrkopísky s.r.o. 
na opravu komunikace k pískovně. (9 hlasů pro). 

  
 

 Bere na vědomí 
 1)        Důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování změny č.2.            

územního plánu obce Vrábče 
2)        Informace z bodu Různé  

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z ASTUPI TELSTVA OB CE VRÁ B-

ČE K  ZÁPI SU č . 6/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   
 

Schvaluje: 
1) Rozpočtové opatření č.2/2010. (7 hlasů pro) 

2) Vykoupení parcely č.117/2 v k.ú.Slavče za cenu 100,--Kč/m2. 
(7 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ČOV 
Kroclov. (7 hlasů pro) 

  
 Pověřuje starostu  

1) Zajištění – podepsání Kupní smlouvy na vykoupení parcely 
č.117/2 o výměře 45 m2 v k.ú.Slavče za cenu 100,--Kč/m2 od 

manţelů Bártových. (7 hlasů pro)  
2) 2)  Vyvěsit oznámení o záměru prodeje části parcely č.115/71 

– oddělená část o výměře 1304 m2 označena GP jako díl „o― 
nového pozemku č.3348 v k.ú.Vrábče. (7 hlasů pro) 

  
 

 Bere na vědomí 
 1)  Informace z bodu Různé  

 
 

Více informací na www.vrabce.cz 
 

 
 

Autodoprava Zdeněk Kubata zajistí tyto služby:  

 
doprava písků, štěrků, betonu, okrasných kačírků, mulčovací 
kůry a zeminy, práce hydraulickou rukou, přistavení kontejne-

ru a nakládka sutí, nakládka a doprava kulatiny na pilu a zpětná 
doprava řeziva, palivové dřevo, manipulace s většímu břemeny 
pomocí hydraulických kleští, doprava paletového zboţí, na-

kládka přebytečného materiálu za staveb a jiné sluţby pro 
drobné zákazníky a firmy. Všechny materiály nakupujeme u 
výrobce. 

Dále pronajmu nebytové prostory ve Vrábči vhodné na 
skladové a dílenské prostory. Součástí nájmu mohou být od-
stavné plochy, soc. zařízení a jiné sluţby. 
 

Zdeněk Kubata 
Vrábče 8 
tel.: 602 150 238 

 

 POMOC SENIORŮM                 POMOC RODIČŮM 

 
 - domácí péče                                - hlídání dětí  
 - zdravotní výkony                         - vycházky 

 - vycházky                                     - pobyt v hernách 
 - doprovod kamkoli,i kult.akce        - aktivní přístup 
 - aktivizace 

 - dohled                           
 - dopomoc v domácnosti          
 

                 Odborná péče – zdravotní sestra 
                 
         Kontakt : tel.č. 723071617   e-mail info@arodinka.cz                                              
         p.Ţahourová H.                   www.arodinka.cz   

 
OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. nabízí: 

 
k prodeji v Boršově nad Vltavou plynovou sušičku  
LSO11 – 404.10 (výkon 20 t/hod.), redlery;  výtahy;  šneky 

 
a k pronájmu:  
- k dispozici ihned:  hala 1296 m2;  hala  302 m2 (4x kóje 67 

m2,  
1x 34 m2), oplocená zpevněná plocha cca 350 m2, 4 kanceláře  
(1x 16,3 m2, 1x 15,3 m2, 1x 15 m2, 1x 8 m2). 

- k dispozici od 1.5.2010: * hala 630 m2, hala 504 m2. 
-  k dispozici od 1.6.2010: * hala 456 m2. 
Areál je monitorován kamerovým systémem a zabezpečen  
hlídací sluţbou; dále moţno vyuţít závodní stravování, nákladní  

autodopravu, vysokozdviţné vozíky, rampu, mostní váhu (50 
t). 
V Českých  Budějovicích, Mánesova 23: 

nabízíme ihned k pronájmu: parkovací místa pro  
dodávkové a osobní automobily 
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Rybářské závody 

22.května proběhly tradiční rybářské závody pořá-

dané Mysliveckým sdruţením Vrábče. Zúčastnilo se 

62 závodníků. Na prvních třech místech se umístili 

tito závodníci: 

1. Vaclíková 

2. Matějka 

3. Havlan 

Největší rybu ulovil pan Havlan - kapra 71cm 

Memoriál Jana Litvana  

 
TJ Vrábče pořádá dne 17.7.2010   4.ročník Memoriálu Jana Litvana   
fotbalový turnaj v kopané za úcasti: 

 
Sokol LIPÍ      
Sokol BORŠOV      

FC NOVÁ  VES      
TJ VRÁBČE     
staří páni  TJ Vrábče : Sokol  Boršov 

   
Vylosování turnaje proběhne v 8.30 hodin na hřišti TJ Vrábče. 
I.   vyřazovací zápas   9.00 - 10.15 hodin 
II.  vyřazovací zápas 10.30 - 11.40 hodin 

Zápas o  3.místo  13.00 - 14.10 hodin 
Staří páni  14.15 - 15.20 hodin 
Finále   15.30 - 16.45 hodin 

 
- Občerstvení na hřišti zajišťuje “Hospoda Na Zastávce” 
- Od 17.00 hodin se koná taneční zábava na letním parketu ve Vrábči-zast. 

Přejeme vše nejlepší 

Ohrazda Jaroslav              50 let 

Jaroš Ivo               50 let 

Vejskrab Václav              55 let 

Hrdinová Helena              65 let 

Chromý František               83 let 

Janásová Ludmila              83 let 

V měsíci červenci a srpnu výročí slaví 

Divadelní premiéra 
 

V sobotu 29. května se počasí umoudřilo a divadelní spolek eNDe Vráb-
če mohl malým i velkým divákům v klidu a pohodě zahrát v premiéře 
pohádku plnou kouzel Jasněnka a čaroděj . Děkujeme všem, kteří přišli 

a chválili...... 26. 6. hrajeme v Pašínovicích a pokud počasí dovolí, zahráli 
bychom tuto pohádku ještě jednou ve Vrábči na návsi . Jinak zveme k 
návštěvě našich webovek - www.ende.cz. 

 
A. Neubauerová 

Zahrádkářův rok—srpen na zahradě 

Trvalky kvetou jako o závod. Sušit můţeme téměř všechny 

části rostlin. Důleţité je správné načasování, protoţe jinak 

dochází při sušení ke znehodnocení materiálu. K sušení vyuţi-
jeme teplou, dobře větranou a tmavou místnost, například 
půdy, kůlny a pod. 

Z hlíznatých rostlin rozkvétají kromě jiřinek ještě zahradní 
mečíky. Protoţe jsou květenství těţká, můţe být prospěšná 
vhodná opora. Květy jsou velmi vhodné k řezu a můţeme z 

nich vytvořit opravdu ohromné kytice. Aby dlouho vydrţely 
ve váze, řeţeme je v době, kdy začínají rozkvétat první pou-
pata. Do vody ve váze je dobré přidat některé přípravky, 
které prodluţují trvanlivost květů. 

Truhlíky osázené balkónovými rostlinami stále na plno kve-
tou. Kromě zalévání a přihnojování musíme také hlídat výskyt 
houbových chorob. Za teplého a suchého počasí se objevuje 

padlí, za vlhka plíseň šedá. Koncem měsíce můţeme začít s 
odebíráním řízků pro uchování matečných rostlin přes zimu. 
Týká se to především fuchsií, pelargonií a některých vegeta-

tivně mnoţených letniček. 
V srpnu přestaneme přihnojovat rostliny hnojivy s vyšším 
obsahem dusíku, který podporuje růst. Naopak na dobré 

vyzrávání rostlinných pletiv, které je podmínkou úspěšného 
přezimování dřevin, mají pozitivní vliv hnojiva s převahou 
draslíku. 

V plném proudu je sklizeň modrých peckovin. Jsou to přede-
vším v tuto dobu zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody 
se vyznačují vysokým obsahem minerálů, vitamínů a zvláště 

antioxidačních látek, které působí významně proti stárnutí 
buněk. Dbáme na optimální termín sklizně, aby ovoce bylo jiţ 
zcela vyvinuté, vybarvené, ale přitom ještě pevné, coţ je důle-

ţité zvláště při jakékoliv přepravě . Nerovnoměrně zrající 

Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stro-

mů jádrovin. Účinky tohoto zásahu byly jiţ několikrát popsány. 
Kromě toho, ţe má oslabující efekt na růst stromů, omezuje-
me odřezáním celých dlouhých letorostů fyziologické poruchy 

plodů a zlepšujeme jejich vybarvení. Současně odstraňujeme i 
ty letorosty nebo listové růţice, které jsou napadeny padlím. 
To platí především u odrůd jabloní citlivých na tuto houbovou 

chorobu, např. Idared. 
Pokračujeme v základním řezu peckovin tak, abychom tuto 
práci zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu peckoviny 

špatně hojí rány a jsou napadány klejotokem. Důleţité je po 
řezu ošetření větších řezných ploch přípravky stromový bal-
zám, štěpařský vosk, nebo latex s přídavkem Kuprikolu. 
Včas podpíráme stromy přetíţené úrodou, aby se nerozlámaly 

větve nebo celé koruny. Z ovocných stromů mají nejvíce křeh-
ké dřevo slivoně.  - převzato z Křemežska - 

http://www.ende.cz


 

ků, MDŢ, Den armády, VŘSR a Vítězný 
únor. V únoru jsou zaznamenány kruté 
mrazy a hluboké závěje. To narušilo tento 
měsíc školní docházku. Ţáci se zúčastňo-

vali akcí sběru mandelinky bramborové, a 
to i v době prázdnin. Pomohli při sběru 
lnu v osadě Jamné a pomohli při brigá-
dách k zvelebení a úklidu obce. V tomto 
roce překročili směrná čísla pro sběr 
odpadových surovin. Dodali celkem      
3978 kg hadrů, papíru a kostí, 4180 kg 

ţeleza, 107 kg léčivých bylin, 175 kg šípků, 
25 kg semen olše a 240 kg makovic. 
13.června vypravila škola pro všechny 
ţáky výlet autokarem, směr Zlatá Koruna, 
Č. Krumlov, Roţmberk, Vyšší Brod, Čer-
tova stěna, Lipno a Vrábče. V zápisech 

tohoto školního roku se trvale objevují 
pojmy, které předtím neplatily a přinesl je 
nástup socialismu a dnes jsou vyčpělé a 
pro mnohé nic neříkající. Na druhou stra-
nu však se u dětí vytvářela pracovitost a 
pocit zodpovědnosti. Všimněte si, kolik 
úsilí musely děti vyvinout jen při sběru 
odpadových surovin. 
Přecházíme k pohledu do obecní kroniky. 
Záznamy v ní jsou téměř totoţné se zá-
znamy ve školní kronice, protoţe obě 
vedl řídící R. Karbulka a obě byly poplat-
né době. Hodnotí se zde různé státní 
slavnosti ( a těch bylo hodně ), plnění 

závazků obce, samozřejmě zaloţení JZD v 
květnu 1955, a hlavně plnění dodávek 
zemědělských produktů za celou obec. 
Takţe zrniny celkem byly splněny na 94,5 
%, brambory pouze na 63%, maso hovězí 
100,3 %, vepřové 79,5%, mléko 76,5%, 
vejce 100 %.  

Z toho bylo zvlášť hodnoceno vzniklé 
JZD, které splnilo všechno na 100 %, 
ovšem za situace, ţe všem zemědělcům, 
kteří vstoupili do JZD byly upraveny 
( sníţeny ) dodávky – a zemědělci, kteří z 
našich osad, nebo i z Vrábče, kteří do 
JZD nevstoupili a z nichţ ti, kteří měli 
největší resty v dodávkách, dostávali vy-
soké pokuty i tresty vězení. Přehled o 
plnění plánu sběru odpadových surovin a 
léčivých bylin jsme uvedli ve školní kroni-
ce. 
Rok 1955 je uzavřen záznamem, ţe celý 
národ ţije přípravami na zahájení 2. pěti-

letého plánu – 2. pětiletky. Pracující všech 
odvětví národního hospodářství se snaţí 
vstoupit do 1. roku pětiletky bez dluhů a 
s čistým štítem. 
Vstup do roku 1956 se vyznačoval krutý-
mi mrazy po celý měsíc únor. Dosahovaly 
aţ -30°C. Je o nich zmínka i ve školní 

kronice. Jarní práce však proběhly včas, 
čímţ byly dány předpoklady dobré skliz-
ně. Pro zaloţení dalších JZD v naší obci se 
rozhodli zemědělci v dalších osadách, a to 
v Záhorčicích a Závratech. Předsedou v 

Příspěvky do našich Novinek v několika 
posledních číslech byly zaměřeny spíše k 
současným aktuálním tématům, neţ čerpání 
z obecní a školní kroniky. Dnes se opět 

vracíme k listování v těchto textech a ve 
školní kronice začínáme školním rokem 
1955 – 56. 
Škola je nadále dvoutřídní. 1. třída – 1. 
ročník 16 ţáků, 2. ročník 13 ţáků, 2. třída – 
3. ročník 11 ţáků, 4. ročník 14 ţáků, 5. 
ročník 8 ţáků. Celkem 62 ţáků. 

První třídu vede pan řídící Karbulka, dru-
hou třídu paní M. Kotková, která dříve 
učila ve Vodňanech. S paní Annou Velíško-
vou z Jamného rozvázal Okresní národní 
výbor pracovní poměr. Od začátku školní-
ho roku pracovaly při škole 2 zájmové 

krouţky: mičurinský, který měl přidělené 
pokusné pole, na němţ se pěstovaly různé 
plodiny a experimentovalo se s různými 
pěstitelskými metodami. Dále to byl krou-
ţek estetický. Oba krouţky vedla paní uči-
telka Kotková. 
O prázdninách byly vymalovány třídy, 
chodby a šatna budovy a byly provedeny 
opravy lavic. Rok 1955 byl rokem zaloţení 
JZD ve Vrábči. Blíţe bude tato událost po-
psána v obecní kronice. Toto nové druţ-
stvo ihned uzavřelo smlouvu o převzetí 
patronátu nad naší školou, v níţ se zavázalo 
docílit úzkou spoluprací co nejlepších vý-

sledků. Komise Státní správy udělila Čestné 
uznání naší škole za dobré umístění v 
okresní soutěţi mladých hospodářů. Ţáci 
překročili plán spořivosti na 105 %. Pionýr-
ská organizace byla rozšířena o 3. postupný 
ročník a počátkem roku čítala 24 pionýrů  
ve dvou oddílech . První vedla sl. Švarcová 

z Korosek, druhý p. učitelka Kotková, kte-
rá později převzala i druhý krouţek. Slav-
nostní slib nových pionýrů se konal 14. 10. 
Členové Pionýrské organizace se během 
roku zúčastnili různých akcí a zájezdů. Na 
výstavu mladých mičurinců, na představení 
pohádky Vlk, koza a kůzlátka Krajské lout-
kové scény, na divadelní představení Sně-
hová královna v Boršově. 2. a 3. června se 
zúčastnili srazu Mladých turistů v Hluboké 
n. Vltavou, kde byl pro ně připraven stano-
vý tábor s bohatým programem. Koncem 
roku čítala PO 31 členů. 
 Začátkem roku se konala schůze SRPŠ 

( sdruţení rodičů a přátel školy ). Byl zvo-
len výbor: předseda M. Pokorná , místo-
předseda M. Konopová, kulturní referent a 
pokladník František Holub. Schůze SRPŠ 
byly zpestřeny vystoupením ţáků a odbor-
nými přednáškami. V červnu byl uskuteč-
něn Dětský den v prostoru před školou a 

pod lipami. Program dětí vyplnil celé odpo-
ledne. Všechny děti byly odměněny dárko-
vými balíčky a zvláštní ceny obdrţeli i vítě-
zové různých soutěţí ve sběru surovin a 
spoření. Slavilo se také mnoho dalších svát-

Záhorčicích byl zvolen František Stolička, v 
Závratech K. Toman. 
Úroda v tomto roce byla velmi bohatá . 
Sklizeň probíhala díky příznivému počasí a 

pomoci STS Homole včas a plynule. Za ves-
nicí, při cestě do lesa Struha, začaly vyrůstat 
dva objekty JZD - drůbeţárny. V osadách 
Kroclov a Jamné vznikla ze šesti neprospe-
rujících hospodářství farma Státních statků. 
Vedoucím farmy byl ustanoven Frant. Šebel-
ka z Rančic, kdyţ své hospodářství opustil 

M. Píša z Kroclova, který přešel jako vedou-
cí farmy Kozákov za Týnem n. Vlt. 
Při škole vyvíjel činnost mičurinský krouţek. 
Za pomoci JZD, které připravilo půdu, pěs-
toval 2 odrůdy kukuřice, která se začala 
pěstovat jako nová krmná plodina, a zúčast-

nil se se svými exponáty Okresní výstavy v 
Českých Budějovicích. 
V pohnutém měsíci listopadu vypukla v Ma-
ďarsku kontrarevoluce . Celý maďarský 
národ povstal proti brutálně zaváděným 
socialistickým metodám. Kontrarevoluce 
byla poté potlačena vstupem sovětské ar-
mády. Také Polsko začalo uplatňovat refor-
my a prohlásilo budování socialismu  tzv. 
Polskou cestou. Také Anglie a Francie, za 
pomoci nově vzniklého státu Izrael přepadly 
Egypt , kde se po osvobození začaly proje-
vovat snahy přiklonit se ke sféře vlivu So-
větského svazu. Prvním krokem bylo zná-

rodnění Suezského průplavu, kterým se 
začalo poté proplouvat se značnými obtíţe-
mi. 
V obci vysílal obecní rozhlas několik relací k 
VŘSR a pojízdné kino promítlo sovětský 
film „Voják Ivan Brovkin―. Následně vznikla 
aktivita k zakoupení promítacího přístroje. 

Místní spolky a organizace, ale i občané, byli 
vyzváni k odevzdání příspěvků, zbytek do-
platil MNV – a v obci vznikl místní biograf s 
kaţdotýdenním programem, coţ bylo víta-
ným zpestřením ţivota v obci za situace, ţe 
dosud nebyla televize. Obstarávání filmů, 
plakátů, a celý provoz kina obstarával ředi-
tel školy R. Karbulka, promítání L. Kubata, 
vstupné vybíral Tomáš Krátký. Na zahajova-
cím představení se promítala česká veselo-
hra. 
Tím končíme pohled na záznamy v kronice 
obecní i školní z let 1955 a 1956.  
 

František Hála   
 

Aţ sem dopsal obecní kronikář pan 

Hála, aby Vás, váţení čtenáři, seznámil 

poutavou formou s historií naší obce 

v kontextu s historií celé země. 

Děkuji Vám, pane Hálo a odpočívejte 

v pokoji.  
 
 

Z naší kroniky...červenec—srpen Strana lV. 

67.  vydání připravili: František Ohrazda, František Hála, Alena Neubauerová a Viktor Mára. Grafická úprava Viktor Mára, vydal Obecní úřad Vrábče dne 30. dubna 2010.  ZDARMA. IČ: 00581941, MKČRE 
14901. Vytiskla tiskárna INPRESS. České Budějovice. Názory, dotazy a připomínky zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte nebo faxujte na 387 250 512, pište na  email na  novinky@vrabce.cz 

© 2010 OÚ Vrábče a Viktor Mára 


