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Číslo 77, ročník X., březen—duben 2012, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

V měsíci březnu a dubnu  

výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

 
   Řeháček Vladislav  50 let 
   Kocán Michal   50 let 

   Krčmářová Bohuslava  50 let 
   Jurčíková Marie   55 let 
   Russfellová Marie  55 let 

   Hálová Jarmila   60 let 
   Koklar Vladimír  60 let 
   Ševcíková Marie  75 let 

   Bícová Zdeňka   80 let  
   Jankovská Blažena  83 let 
   Kadlecová Anna  85 let 
   Russfellová Růžena  87 let 

   Chaloupková Ludmila  90 let 

Tříkrálová sbírka 
 

Vážení spoluobčané, poděkování patří Vám všem, kteří jste přis-

pěli finanční částkou na Tříkrálovou sbírku, která byla provedena 

na území naší obce a obce Hradce.  

Především ale patří poděkování koledníkům a jejich doprovodu a 

to sourozencům Bártovým z Hradců, Moničce Markové,  Janičce 

Zdrhové, Honzíkovi Hesovi a paní Janě Hesové.  

 

 

Vrábče-ves      8.274,--Kč 

Kroclov + Koroseky                4.597,--kč 

Hradce + Vrábče-zastávka               9.679,--Kč 

Celkem                      22.550,--Kč 

Celkem za farnost                 117.987,--Kč 

 

František Ohrazda 

starosta obce 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavče 
 

Vážení vlastníci pozemků v katastrálním území Slavče, vzhledem k tomu, že v k.ú. Vrábče byly zahájeny již kom-

plexní pozemkové úpravy, které věřím, že povedou ke spokojenosti všech vlastníků, nabízí se možnost požádat o 

pozemkové úpravy též v k.ú. Slavče. Podmínkou zahájení pozemkových úprav je podání žádosti o zahájení 

pozemkových úprav od vlastníků pozemků a to v takové míře, aby výměra plochy pozemků řešených pozemkovou 

úpravou byla minimálně 50% celkové výměry pozemků řešených pozemkovou úpravou. Účelem pozemkových 

úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, zabezpečit jimi přístupnost a jejich využití a 

to tak, aby se vytvořily podmínky pro řádný výkon vlastnických práv a pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Z 

pozemkových úprav je vyloučen intravilán obce a lesní pozemky. Pozemkové úpravy především zlegalizují ma-

jetkově všechny cesty a za peníze státu se tyto cesty opraví a nebo i vybudují.  

Obecní úřad Vrábče Vám touto cestou nabízí pomoc v tom, že občané osady Slavče dostanou do svých poštovních 

schránek tiskopis žádosti, který mohou odevzdat do 30.4. 2012 na OÚ Vrábče a nebo sami zaslat na Pozemkový 

úřad do Českých Budějovic. 

Za obec Vrábče bude tato žádost projednána na nejbližším zasedání ZO. 

V sobotu 25.2.2012 proběhl v Holubově již 6. Divadelní ples ochotnické-

ho souboru eNDe. Tentokrát se vše odehrávalo v duchu duchů a straši-
del  a tak byly k vidění i velmi neobvyklé kostýmy. Za účast všem děkují 
členové ochotnického spolku.  
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U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 1 /2012   
 

Schvaluje: 
 
1) Rozpočtové optření č.7/2011. (9 hlasů pro) 

2) Výsledek hospodaření k 31.12.2011. (9 hlasů pro) 
3) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů 

pro) 
4) Vypsání nabídkového řízení na akci “Stavební úpravy kanali-
zace v bývalém areálu ZD ve Vrábči” (9 hlasů pro) 

5) Nabídku na bourací práce v budově budoucí MŠ od pana 
Dudy a pana Nebáznivého za cenu díla 149.700,--Kč. (9 hlasů 
pro) 

6) Vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní kry-
tiny, výměna veškerých klempířských prvků a zateplení stropu 
na budově MŚ” (9 hlasů pro) 

7) Vypsání nabídkového řízení na akci “Vjezdy k nemovitostem 
v ulici Ves-Ke Školce, Vrábče” (9 hlasů pro) 
8) Směnu parcel č.52/4 a 3289/2 v k.ú.Vrábče za část parcel 

č.133, 52/2 a 52/5 dle GP. (9 hlasů pro) 
  
Pověřuje starostu  
1)  Zajistit zpracování žádosti na dotaci z MMR prostřednict-

vím firmy TEWIKO systems.s.r.o. na projekt “ Dětské hřiště 
pro MŠ“ (9 hlasů pro) 
2) Objednat a zakoupit železnou bránu a branku na hřbitov. (9 

hlasů pro) 
 
Bere na vědomí 

1) Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. 
2) Informace v bodě Různé 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 2 /2012  
 

Schvaluje: 
 
1)  Předložený návrh plánu společných zařízení KPÚ Vrábče, 

ke kterému v současné době nemá námitek. Po vypracování 
nového uspořádání pozemků bude návrh PSZ aktualizován a  

   předložen k novému projednání a schválení v ZO. (9 hlasů 

pro) 
 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  Z ASTUPI TELSTVA OB CE 

VRÁB ČE K Z ÁPISU 3 /2012  
 

Schvaluje: 
 
1)  Výsledek inventarizace majetku obce Vrábče 31.12.2011. 

(7 hlasů pro) 
2)  Přidělení dotace na výkon státní správy od Jihočeského 

kraje ve výši 120.100,--Kč. (7 hlasů pro) 

3)  Cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o., 
na stavební úpravy kanalizace Vrábče-ves. (7 hlasů pro) 
4) Cenovou nabídku od firmy  STRABAG a.s.  na  vybudování 

vjezdů k RD v ulici Ves-Ke Školce. (7 hlasů pro) 
5)  Cenovou nabídku od firmy KOMPETNÍ STŘECHA JAN 
KADLEC  na rekonstrukci střechy na budově MŠ . (7 hlasů 

pro) 
6)  Vypsání nabídkového řízení na akci  Zastřešení stávajícího 
sezení u zahradního parketu. (7 hlasů  pro) 

7)  Vypsání nabídkového řízení na akci Výměna oken a dveří v 
budově MŠ. (7 hlasů  pro) 
8)  Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení na “Společenský dům Vrábče”.  
(7 hlasů  pro) 
9)  Návrh Dohody o partnerství mezi Obcí Vrábče a panem 
Zdeňkem Kubatou ohledně kompostování biologicky 

rozložitelného odpadu. (7 hlasů  pro) 
 
Bere na vědomí 

 1)  Informace z bodu Různé 

 

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. informuje 
 

Vlastní grantový program se rozhodla v letošním roce vyhlásit 
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. Cílem je 
podpořit například zajímavé kulturní či sportovní aktivity a 

akce, které se budou v roce 2012 konat v obcích regionu 
MAS. V současné době se upřesňují pravidla grantu, která 
budou zveřejněna v průběhu února 2012 na stránkách naší 

MAS www.mas-netolice.cz. 
Novinkou, která se také v těchto dnech chystá, bude vyhlášení 
fotografické soutěže pro děti. Autoři budou moci se svými 
vlastními snímky soutěžit v několika kategoriích. Podrobnosti 

budou rovněž zveřejněny na výše uvedených internetových 
stránkách MAS.   
 

Gabriela Míková, MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 

http://www.mas-netolice.cz
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Mateřská škola Nové Homole 
 

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské 
školy na školní rok 2012/2013. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech 
2.4.-4.4. 2012 ( pondělí - středa ) 
vždy od 9.00 do 11.30 hodin 

 
Tiskopis žádosti k přijetí dítěte je možné vyzvednout  
v mateřské škole v průběhu března. Rodiče se dostaví  

k zápisu i s dítětem a předloží občanský průkaz (doklad  
o trvalém bydlišti), očkovací průkaz  a  rodný list dítěte. 
 

Od září 2012 otevíráme novou třídu, součástí MŠ bude  pří-
rodní zahrada v souladu s ekologicky zaměřeným školním pro-
gramem „Naše Země je i ve mně“ 

 
Nabízíme:  
- všestranný rozvoj dítěte v souladu s přírodou 

- podporu zdravého životního stylu  
- seznamování dětí s angličtinou  
- „Veselou flétničku“ – (základy hraní na zobcovou flétnu) 
 

21.3.2012 od 7.00 do 11.00 pořádáme  
„Den otevřených dveří“ 

 

Bližší informace u ředitelky školy: 387 250 395 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,  

že v sobotu dne 14.4.2012 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, že 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 dotazy zodpoví OÚ Vrábče. 
 

Seznam míst – sobota 14 .4.2012 
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   12.20 - 12.40 

Koroseky - před hasičárnou  12.45 - 13.15 

Mariášový turnaj ve Vrábči  
 

V sobotu 4.2.2011 se konal již 16. ročník Mariášového turnaje 
ve Vrábči.   
Pořadí na prvních pěti místech: 

1. Lejsek Josef 
2. Opelka Jaroslav 
3. Krčmář Jiří 

4. Novotný Václav 
5. Bohoněk Josef 
Z místních borců se umístil na 8.místě Lavička Vojtěch, na 

15.místě Štros Lubomír a na 18.místě Šmíd Pavel. 

 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání 

na hřiště Vrábče-zastávka  
 

Vrábče :  Chrášťany   So    7.4.   15:30 

Vrábče :  Pištín          So   21.4.  16:00 
Vrábče :  Koloděje      So     28.4.  16:00 

Majitelka Hospůdky U Evy srdečně zve na malou oslavu 

svátku žen ve stylu let dávno minulých.  
Akce se bude konat v pátek 9. března 2012 od 18.00 hodin. 
Ženy přivítají pionýrky rudým karafiátem, následně si budete 

moci vyslechnout recitování budovatelských básní  a v nabídce 
nebudou chybět tradiční chlebíčky. Pro dobrou náladu bude 
vyhrávat harmonikář.  

 
Všichni jste srdečně zváni a místo si můžete  

rezervovat na  

tel. č. 725001885  

                KELNER 
ADAMÍČEK       

 
 VAŠI SPECIALISTÉ NA BARVY 

   "PRODEJNÍ CENTRUM  ROKU 2011" 
   TOVÁRNÍ 133,ČESKÝ KRUMLOV                  

tel.380726654 
 

 MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ   
 tel.602179300, 724905000 
www.maliri-krumlov.cz 

tel:725001885
http://www.maliri-krumlov.cz
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Tentokrát vás chci seznámit s děním 

v obci před třiceti lety. Jsou to z části 
citované zápisy z kroniky roku 1982. 
Nebudu zde zveřejňovat události, které 

byly poplatné tehdejší totalitní společ-
nosti. Omezím se jen na popsané kultur-
ní a jiné zajímavosti té doby. 

Tehdy byl předseda Místního národního 
výboru pan Antonín Bína a zemědělská 
výroba patřila pod JZD Planá, Záhorčice 

a Jamné též patřili pod tento Národní 
výbor. Počet obyvatel koncem roku 
1982 byl 572.  V tomto roce byl dokon-
čen napájecí řád z vodovodu do vodoje-

mu a celkový rozváděcí řád v osadě 
Vrábče- Zastávka, přípojky pak byly do-
končeny v roce 1983. Jsou zde vyčísleny 

závazky v odpracovaných hodinách ob-
čanů při žních a při investičních akcích, 
občané zdarma při těchto pracích ne-

zištně pomáhali a tak většinou plánované 
závazky byly překračovány o mnoho 
hodin. 

Počasí začátkem roku bylo celkem teplé, 
až +5⁰C, pak napadl sníh a přišly mrazy, 
v únoru pak bylo až +8⁰C, o Velikono-

cích znovu napadl sníh a v květnu už 
bylo 25⁰C a celé léto bylo hezké, pod-
zim a zima pak byly průměrné. 

Výsledkem dobrého počasí byla dobrá 
úroda ovoce, lidé vše konzervovali, děla-
li mošty a velkou část úrody též prodali 

do státního nákupu. V JZD byly zazna-
menány výnosy do výše 83%, vlivem 
krupobití došlo k poškození porostu o 

25% u ovsa a 20% u pšenice. Výroba 
brambor byla splněna jen na 44% 
z důvodu špatné sadby a v tomto roce 
byla vybudována silážní jáma na 250 va-

gonů kukuřičné siláže.  
 V obci též fungoval Socialistický svaz 
mládeže, v tomto roce se 16 členy. 

Z jejich činnosti je zaznamenán sběr 
železného šrotu, uspořádali dvě taneční 
zábavy a vypravili se na společný zájezd 

do Dvora Králové na ZOO Safari. 
Další organizací Národní fronty byl Čes-
koslovenský svaz žen. Členky se podílely 

hlavně na pořádání kulturních akcí 
v obci. V květnu uspořádaly zájezd do 
Týna n/Vltavou spojenou s exkurzí do 

Jitexu n.p. a v září se uskutečnil zájezd 
do Č. Budějovic na módní přehlídku. 
V prosinci pak členky připravily kurs 

kulturního stolování. Nezapomenutelné 
ovšem byly maškarní bály pod jejich ve-
dením. 

Členská základna mysliveckého sdružení 
měla 31 členů a každý rok pořádali svůj 
bál. Myslivecké sdružení se též zabývalo  
umělým chovem bažantů, bohužel se jim 

tento rok nedařilo chov zdárně zvlád-

nout, kuřata napadla nemoc a tak ze 
zakoupených 545 ks vypustili pouze 297 
ks. Myslivci si stěžují na úbytek zvěře 

z důvodu hnojení a postřiků. V tomto 
roce měla honitba 1490 ha. 
Československý červený kříž měl 

v tomto roce 36 členů, někteří členové 
byli dlouholetými dárci krve. Bylo ošet-
řeno 16 občanů, kteří utrpěli vesměs 

lehčí zranění a v prosinci MUDr. Švanda 
zorganizoval odbornou přednášku nejen 
pro členy Červeného kříže. 
Místní lidovou knihovnu navštěvuje při-

bližně 76 členů, kteří si za rok 1982 vy-
půjčili na 700 knižních titulů a 350 časo-
pisů. Krajská knihovna tento rok zapůjči-

la 253 knih pro dospělé i děti. 
Československá požární ochrana – 
v obci bylo pět hasičských sborů – ve 

Vrábči, Slavči, Jamném a Kroclově, Koro-
sekách a v Záhorčicích, celkem 142 čle-
nů. Jednotlivé sbory prováděli dvakrát do 

roka protipožární prohlídky ve všech 
obytných a hospodářských budovách. 
Z mladých slaveckých členů bylo sestave-

no družstvo do soutěže požárního útoku 
v obvodě. 
Občanská beseda měla jako hlavní náplň 

promítání filmů. Od května do září bylo 
promítnuto na 30 celovečerních filmů a 
naše kino v bývalé hospodě navštívilo 

987 diváků. Mimoto byly promítány krát-
ké a naučné filmy k různým výročím ne-
bo přednáškám Červeného kříže, civilní 

obrany apod. 
Mateřské školky ve Vrábči a ve Slavči 
byly stále dosti obsazené a dětem se 
v nich líbilo. Ve Slavči i ve Vrábči měli po 

celý rok zeleninu ze svojí zahrádky. Obě 
školky navštěvovaly divadlo v Č. Budějo-
vicích a předškolní děti z vrábečské škol-

ky se byli podívat v ZDŠ v Rožnově. 
Začátek plesové sezóny  patřil myslivec-
kému bálu, pak byl nejúspěšnější ples 

ČSŽ, kde tento rok bylo 150 lidí včetně 
masek. Následoval ples sportovní a 
hasičský. Červen patřil dětem a mládež 

uspořádala dvě taneční zábavy. 
V červenci se uskutečnil již tradiční spor-
tovní den s dopoledními fotbalovými 

zápasy a večerní zábavou. Taneční zábavy 
pak v tomto roce skončili pouťovou 
václavskou zábavou, kterou měli ve své 

režii sportovci. 
V září sbor pro občanské záležitosti při-
vítal šest nových občánků, zajistil blaho-

přání občanům starších 70-ti let a 80-ti 
leté občany osobně členové sboru na-
vštívili a poblahopřáli. Nejstarším obča-
nem ve Vrábči byl pan František Hála se 

svými 96 lety. 

Je vidět, že tehdejší život se mnoho neli-
šil od dnešního shonu, některé akce se 
staly tradicí a na některé se i trochu za-

pomnělo. Snad jsem mnohým připomněla 
společenský život v obci a nové občany 
seznámila s tehdejším běžným životem 

obyčejných lidí.  
 

Ludmila Hálová 

 

KVÍČALA 
Jedním z mála ptáků oživujících naší zimní 
posmutnělou přírodu je drozd kvíčala.  

Velikostí i tvarem těla připomíná známé-
ho kosa černého, na rozdíl od něj má 
však pestřejší zbarvení. Vyniká šedá hlava 

a dolní část zad nad ocasními pery, spodi-
na těla je světlá s okrovým nádechem na 
hrudi a bocích poseta černými skvrnami.  

Domovem kvíčal jsou smíšené nebo list-
naté lesy, polní lesíky, porosty při okra-
jích vod, větrolamu, zahrady a parky Ta-
dy si na jaře samička vyhlédne vhodné 

místo na větvi blízko kmene stromu pro 
stavbu hnízda z větviček, kořínků a sté-
bel, které ještě uvnitř zpevní hlínou a 

vystele trávou. V dubnu do něj snese 4 – 
6 nazelenalých rezavohnědě  skvrnitých 
vajíček. Potrava kvíčal je živočišná i rost-

linná, tvoří ji měkkýši, červi, brouci, růz-
né bobule a ovoce.  
Drozd kvíčala v našem kraji pravidelně 

hnízdí, po řadu let obsazovaným hnízdiš-
těm je například modřínový lesík 
u křemežské  základní školy. 

S příchodem podzimu se ale naše kvíčaly 
posouvají do jižněji položených oblastí a 
současně se tu začínají objevovat ptáci ze 

severovýchodu. Ti přilétají v početných 
hejnech čítajících běžně několik desítek 
jedinců. Vidět je můžeme po celou zimu 

v zahradách nebo na ovocných stromech 
podél silnic, kde se živí jeřabinami a ne-
sklizenými jablky. 

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České 
společnosti ornitologické. 

- Pavel Jakeš – ( vlastní ilustrace – drozd 

kvíčala) 

Z   H I S T O R I E… 


