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Kulturní Centrum ve Slavči 
 

Věcným projevem a slavnostním přestřiţením pásky zahájil pan starosta František Ohrazda 
provoz kulturního a turistického centra v nově zrekonstruované budově bývalé hasičské 
zbrojnice ve Slavči. Návštěvníci měli moţnost prohlédnout si výstavu obrazů a expozici staro-

dávných uţitných i ozdobných předmětů a také se zapsat do Návštěvní knihy. Správcovství 
převzala slečna Lucie Ardolfová, na kterou se mohou zájemci obracet se ţádostí o prohlídku, 
nebo o pronájem společenské místnosti ke slavnostním příleţitostem. 

Odpoledne mělo velmi pěknou atmosféru, umocněnou malebnou slavečskou návsí s rybníč-
kem, pěkným počasím a poměrně velkou účastí. Hrála kapela, točilo se pivo, voněly klobásy a 
lidé se dobře bavili. Myslím si, ţe by nebylo špatné si kaţdoročně takovouto slavnost zopako-
vat. Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří ochotně zapůjčili exponáty a fotografie – a bude-

me se těšit na další, protoţe místa je dost a kaţdý nový historický předmět bude přínosem.  
Lucka Ardolfová - 721420730 a 608604008 
 

A. Neubauerová 

Zamysleme se 

 
Moţná se svojí kritikou nemile dotknu našich nových i 
budoucích spolubydlících, ale vjezd do obce Vrábče-ves 

od Nové Hospody bohuţel připomíná poválečně poni-
čené pohraničí a zdá se, ţe novým obyvatelům nezáleţí 
na prostředí, které si nově vybudovali. Kolem dostavě-

ných a nedostavěných rodinných domů se kupí nesou-
rodé sbírky stavebních materiálů, které úspěšně zarůs-
tají vysokou trávou. Je to velký kontrast s nádherně 

upravenou návsí pár metrů od příjezdové silnice do 
obce, kde obyvatelé nehledí na to, zda upravují obecní 
pozemky a alespoň před vlastním domem si krásně 
udrţují přilehlá prostranství. 

Prošla jsem také procesem budování vlastního bydlení, 
ale vţdy jsme dbali na úklid před odjezdem ze staveniš-
tě a nebylo nám jedno, co po sobě po práci zanecháme. 

Po revoluci jsme se všichni těšili, ţe konečně bude vidět 
rozdíl mezi soukromým a kolektivním vlastnictvím a ţe 
ten, kdo něco vlastní, bude si toho také jako řádný hos-

podář hledět…. 
 
Ludmila Hálová 

Kroclov 

Omluva 

Tímto bych se rád omluvil čtená-
řům Novinek za chybu ve výsled-

cích voleb, které byly uveřejněny v 
minulém čísle. Došlo ke změně 

formátu odstavce a z výsledků se 
ztratila ODS. Řádné výsledky jsou 

uveřejněny na našich webových 

stránkách.                   V.M. 

Divadlo o pouti 
V neděli dne 26. září 2010 si 

dovolujeme pozvat všechny 
naše příznivce na shlédnutí po-
hádky Jasněnka a čaroděj , která 

byla letos v premiéře uvedena 
na Zastávce . Hrát se bude na 
návsi – pokud zrovna nebude lít 

jako z konve . 
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U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B CE  V R Á B ČE  

K  Z Á P I S U  č . 9/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

Schvaluje: 

1)  Prodej parcely č.115/71 v k.ú.Vrábče – oddělená část o výměře 
1304 m2 označena v GP jako díl „o“ nového pozemku č.3348 

v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do vlastnictví společnosti  SENA-
TOR export - import, s.r.o.   za cenu 521.600,--Kč. (5 hlasů pro) 

U S N E S E N Í  U S N E S E N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B CE  V R Á B ČE  

K  Z Á P I S U  č . 10/ 2 0 1 0/ 2 0 1 0   

Schvaluje: 
1) Rozpočtové opatření č.4/2010. (6 hlasů pro) 

2) Výsledek hospodaření k 30.6.2010. (6 hlasů pro) 
3) Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3275/1 v k.ú.Vrábče. (6 hlasů pro) 
4) Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3271 v k.ú.Vrábče. (6 hlasů pro) 
5) Prodej parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče 

do  vlastnictví Ing.Františka Trse za cenu 50,--Kč/m2. (6 hlasů 
pro) 

6) Prodej části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče z majetku obce 
Vrábče do vlastnictví Zdeňka Lávičky,  Marie Alexové a  

manţelů Jana a Anny Karlíčkových za cenu 50,--Kč/m2. (6 
hlasů pro) 

7) Přidělení grantu v programu -  POV na akci „ Pořízení radarů 
“ ve výši 71.484,--Kč  a spoluúčast obce  67.876,--Kč..(6 hlasů 

pro) 
Neschvaluje 

 1)  Prozatím umístění nové trafostanice na pozemek parcela      
č.190/20 v k.ú.Slače v lokalitě U Bedlána. (6 hlasů pro) 
 2)  Vyuţití mobilních domů, např.mobilních mateřských školek pro 

potřeby obce od firmy Cangor a.s. (6 hlasů pro) 
Pověřuje starostu 

1)  V případě, ţe nebude v advokátní kanceláři JUDr.Vaňka sloţena 
záloha dle termínu určeného v Kupní smlouvě za prodej části parcely 

č.115/71 v k.ú.Vrábče, aby byla s okamţitou platností vypovězena tato 
kupní smlouva a byla uplatňována sankce vůči kupujícímu. (6 hlasů 

pro) 
Bere na vědomí 

1)  Informace z bodu Různé 

                       OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,  

že v sobotu dne 30.10.2010 bude proveden   
Sběr  nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu 

  
 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, ţe ve stanovených časech a na 

určených místech převezmou pracovníci firmy   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 do-
tazy zodpoví OÚ Vrábče. 

 
Seznam míst – sobota 30 .10.2010 

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 čp.108   12.15 - 12.30 

Sběr železného šrotu 

 
V pátek 17.září 2010 bude v celé obci proveden sběr ţelezného 

šrotu. Ţádáme občany, aby v uvedený den byl ţelezný šrot připravený 
před domy v těsné blízkosti komunikace, téţ ţádáme občany, aby 

šrot byl před domy dán v co nejkratším termínu před svozem, aby 
tak bylo zabráněno rozkrádání ţelezného šrotu. 

Informace pro majitele psů 
 
Váţení spoluobčané, opětovně zveřejňuji informaci ohledně se  mno-

ţících  stíţností na volné pobíhání psů a venčení psů. Chtěl bych upo-
zornit všechny Ty majitele psů, kteří nerespektují Vyhlášku č.1/2006 

(zveřejněna na internetových stránkách obce), ţe se vystavují problé-
mu přestupkového řízení na Magistrátu města České Budějovice, 

který pro naši obec zajišťuje přestupkovou komisi. Musím upozornit 
ale i Ty majitele psů, kteří mají svého psa na vodítku, ţe jejich před-

stava je, ţe veřejná prostranství jsou určená k venčení psů, kteří vol-
ně vykonávají svou potřebu právě tam, kde se jim líbí, a to za tichého 

dozoru svých pánů, ţe je to představa mylná. Ţádám Vás „pejskaři“, 
abyste po svých miláčcích  uklidili to, co po nich zbude a tím přispěli 

k čistotě veřejného prostranství. 
Věřím, ţe toto kaţdý slušný člověk pochopí a tím Ti co psi nemají a 

nebo Ti co si řádně plní své povinnosti nebudou muset před své do-
my umisťovat informační cedule s nápisem (viz ul.Skuherského v Č.B) 

 „ Choďte si srát se svým psem před Váš dům, my k Vám taky necho-
díme.“ 

Děkuji s úctou    František Ohrazda 

Pozor na zloděje… 

 
..nepodepsaný občan z Vrábče 

nás upozornil, ţe se ve Vrábči 
začínají mnoţit krádeţe zahradní-

ho nářadí a podobných věcí, tak 
si prosím dávejte pozor, nebo si 

pořiďte velkého psa... 
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Přejeme vše nejlepší 

Nečas Pavel    50 let 
Kotrbatá Jindra                 50 let 
Louţenská Marie                55 let 

Šturma Jan    55 let 
Bedlánová Jitka                60 let 
Novotný Miroslav   60 let 

Chromá Marcela                60 let 
Kouba Václav                81 let 
Švec Josef    81 let 

Bíca František                81 let 
Šlaisová Rozalie                84 let 
Honsová Ludmila                85 let 

Valentová Terezie   89 let 

V měsíci září a říjnu výročí slaví 

Pozvánka 
 

MS Vrábče Vás zve na rybářské závody které se konají dne 
2.října 2010 

 
 
 
 

Místo konání závodu: Nový rybník ve Vrábči. 

Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov. 

Občerstvení zajištěno - kiosek. 

Startovné:           200 Kč 

Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče. 
  

Hospodář:  Hála Miloš  775 175 050 

Předseda:   Brutovský Albert 

Porybný:    Václav Vejskrab 602 580 636 

Program závodu: 
 7:00 - 7:40     prezentace a losování závodu 

 7:40 - 7:50     seznámení účastníků s pravidly rybolovu 

 7:50 - 8:00     přesun na stanoviště, které bylo vylosováno 

 8:00 -16:00    rybolov 
16:00 -16:30   vyhlášení výsledků závodu 

16:30               zahájení večerního programu 

Dog's show 2010 

Dne 26.9.2010 se bude konat v obci Vrábče na fotbalovém hřišti Dog's show 
2010. 

Kdo má rád zábavu a práci se psem,nesmí chybět!! Startovat můţe kaţdý pes 
bez rozdílu původu či rasy.  

Dopoledne zkouška poslušnosti a odpoledne výstava. NEJDE o ţádnou zkoušku 
ani výstavu, která by se mohla počítat do uchovnění psa s PP. -jen pro info. 

Posuzovat bude pětičlenná komise rozhodčích. Vítěz bude mít samozřejmě 
pohár a diplom a druhé a třetí místo diplom a medaili. Na výstavě bude vyhlá-

šen vítěz a druhé a třetí místo v malých plemenech a to samé ve velkých a závě-
rem bude vyhlášen nejhezčí pes a fena celého dne. Nebudou samozřejmě chy-

bět ani ukázky psů s různým zaměřením sportovní kynologie.  
Těšíme se na Vás!! 

Startovné: 150,-kč 
-pokud přihlásíte pejska na poslušnost i na výstavu,zaplatíte za obě soutěţe:  

200,-kč 
PROGRAM: 

dopol.9:00-12:30 zkouška z poslušnosti 
disciplíny: 1.chůze na vodítku a bez vodítka 

2.přivolání s rušivými faktory 
3.sedni,zůstaň,ke mě a odloţení 3 min. 

4.stopka-zastavení psa na dálku 
5.Aport-lze si přinést svůj aportovací předmět (kromě plyšáků a pískacích míč-

ků a hraček) 
 

Bodování: 0-10b.dle posouzení rozhodčích 
!!!!!!!!VYLUČUJÍCÍ CHOVÁNÍ: AGRESIVITA VŮČI LIDEM A PSŮM!!!!!!!!!!! 

Celý průběh zkoušky se bude posuzovat ovladatelnost psa a to i mezi disciplína-
mi, které bude téţ bodováno. V případě stejného počtu bodů bude rozhodovat 

tzv. ROZSTŘEL-vědomostní otázky týkající se zdrav.stavu psa, který by měl 
kaţdý zodpovědný chovatel znát! 

Odpol.13:30-15:30 Výstava 
 
1.třída štěňat 
hodnocení: velmi nadějný, nadějný 

2.třída malých plemen 
hodnocení:výborný, velmi dobrý, dobrý 

3.třída středních a velkých plemen 
hodnocení: výborný, velmi dobrý, dobrý 

4. nejhezčí pes a nejhezčí fena výstavy 
 

16:00-18:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
předání diplomů,medailí a pohárů 

 
Na Vaší úcast se těší Lucie Filišteinová 

Očkování psů 

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem majitelům psů, ţe dne  
18.9.2010 - sobota - bude provedeno očkování psů proti 

vzteklině dle časového harmonogramu v jednotlivých 
osadách. 

Vezměte sebou očkovací průkaz psa + 70,--Kč. 
 

Rozinka     8.45      -    9.00 hodin  
Koroseky                   9.00 -    9.30 hodin 

Vrábče-ves    9.30 -  10.15 hodin 
Nová hospoda  10.15       -  10.30 hodin 

Vrábče-zastávka  10.30 -  11.30 hodin 
Slavče   11.30 -  12.00 hodin 

Kroclov   12.15 -  12.30 hodin 

Poutní mše svatá 

V neděli 12.září 2010 od 14.30 hodin se bude konat Poutní mše svatá v kapličce 
nad Slavčí k uctění narození Panny 

Marie. 
 

V úterý 28.září 2010 od 11.00 
hodin se bude konat Poutní mše 

svatá v  kostele sv.Václa ve Vrábči.  

16.7.2010 se uskutečnil 4.ročník Memoriálu Jana 

Litvana, který vyhrál  FC Nová Ves.      

 
TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na 

mistrovská utkání na hřiště Vrábče-zastávka:  

 
Vrábče : Ledenice B SO 28.8. 17.00 

Vrábče : Srubec B  SO 11.9. 17.00 
Vrábče : Strýčice  SO 25.9. 16.30 

Vrábče : Borovany B SO 9.10. 16.00 
Vrábče : Ševetín B  SO 23.10. 14.30 
Vrábče : Ţabovřesky ČT 28.10. 14.30 

Vrábče : N.Hodějovice B SO 6.11. 14.00  
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 O z n á m e n í 

o době a místě konání voleb 
 

Starosta obce VRÁBČE podle § 15 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně  některých dalších zák-

onů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zák-
onů ve znění pozdějších předpisů 
                                                           

                                                                                o z n a m u j e : 
 
1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se  uskuteční: 

 dne 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
 
 V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se  volby uskuteční: 
 dne 22.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 23.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2.    Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Vrábče je volební místnost v budově  
             OÚ Vrábče 33 -      knihovna  pro voliče bydlící v Vrábče-ves,  Vrábče-zastávka, Slavče, Koroseky a  

             Kroclov. 
 
3.   Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství  

            České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
 
4.   Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb    volič můţe  

            obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
         František Ohrazda 

             starosta obce 

Taneční zábava pro všechny generace 

 
HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 18. 

 

pátek 15. října 2010 v čase 19:00 – 2:00 
 

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ 

 
CO VÁS ČEKÁ: 

hudbu šedesátých – současných let zahraje skvělá kapela  

FONTANELA 
zajímavý doprovodný program 
soutěţ o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem 
Vstupné: 125,- Kč ð v předprodeji od 15. září 2010 ve Včelné 

(restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 
22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, 
nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742. 

 
Více informací včetně fotogalerie najdete na webu  www.horecka.estranky.cz. 
Srdečně Vás zveme na 18. Horečku v restauraci U Kaštanu! (oblečení: nefor-

mální  

http://www.horecka.estranky.cz/

