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V měsíci lednu a únoru výročí slaví...   

   

 Russfellová Růžena  50 let 

 Chmelová Ivana   50 let 

 Koklarová Jana   55 let 

 Weberová Blažena  55 let 

 Švandová Jaroslava  65 let 

 Kalkuš František   65 let 

 Matějová Jaroslava  70 let 

 Vejskrab Josef   75 let 

 Ohrazda František  80 let 

 Karlíček Tomáš   80 let 

 Ondrášková Marie  84 let 

 Mašková Anežka   88 let 

 Anderlová Růžena  88 let 

 Končel Otakar   94 let  

 

Přejeme vše nejlepší 

V sobotu 1. prosince se konalo tradiční zahájení Adventu ve 

Vrábči, které zahájil v 16. hodin klavírní koncert v podání Radka 

a Sergeje. Následovaly koledy, lesní rohy se rozléhaly kostelem a 

navodily krásnou sváteční atmosféru. Po krátkém projevu pana 

starosty se rozsvítil Vánoční strom na návsi a opět zněly koledy 

v podání trumpeťáků, tentokrát 

to byl Mirek Cába s kolegy. Při-

pravené bylo linecké pečivo od 

Lidušky a na zahřátí se podával 

čaj a svařák. Přestože účast byla 

menší než vloni, setkání bylo víc 

než příjemné. 

O týden později, v neděli 9. 

prosince proběhla mikulášská 

besídka pro děti. Představení 

„Ztratil se Mikuláš“ nastudovali 

členové ochotnického spolku 

eNDe.  

Noví občánci 

Jakub Malík  Vrábče   207  narozen     4.1.2012 

Karolína Hendrychová Slavče 62 narozena 11.5.2012 

Lucie Šteflová   Vrábče 175 narozena 25.5.2012 

Václav Hořejší Vrábče 22 narozen   27.5.2012 

Monika Dolejší Vrábče 140 narozen   31.5.2012 

Anna Vačkářová Vrábče  22 narozena   7.6.2012 

Gabriela Rytířová  Slavče 80 narozen     8.6.2012 

Lukáš Vojč           Vrábče 59 narozen   10.7.2012 

Viktorie Ohrazdová Vrábče58 narozena  13.9.2012 

Eliška Hanzalová Vrábče 210 narozena  23.9.2012 

Barbora Vetráková Vrábče  99       narozena  19.8.2012     

Vážení spoluobčané, 

 

blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému 

stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité 

chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším 

dárkem, který si můžeme přát. Vánoční svátky jsou především 

příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi potřebu-

jeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce 

jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti.  

Dovolte, abych Vám jak za sebe tak za celé zastupitelstvo obce 

popřál šťastné a veselé prožití těchto vánočních svátků a 

úspěšné vykročení do roku 2013. 

 

S úctou 

 

František Ohrazda 

starosta obce  

Statistika za rok 2012 

 

Narození:     11 

Úmrtí:       0 

Přihlášení:     42 

Odhlášení:      9 

Celkem občanů:                665 

Bydlících v obci bez trvalého pobytu cca  120 
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Schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č.5/2012. (9 hlasů pro) 

2) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.  

  (9 hlasů pro) 

3) Žádost MS Vrábče. (9 hlasů pro) 

4) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2013 - 

12,08 Kč za 1 m3 bez DPH (9 hlasů pro) 

5) Výši poplatku za vodné pro rok 2013- 18,46 Kč za 1 m3 

bez   DPH. (9 hlasů pro) 

6) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2013.  

(8 hlasů pro, 1 hlas proti) 

 Týdenní svoz   2.000,--Kč 

1 x za 14 dní  1.400,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč 

7) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2013 (9 hlasů pro) 

8) Prodej části pozemku parcela č.1161 v k.ú.Vrábče za cenu 

85,--Kč/m2. (9 hlasů pro) 

9) Pokácení 4 stromů a výsadbu nových 4 stromů u kaple  

sv. Václava. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

  

 

Pověřuje starostu  

1)  Zajistil zpracování žádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na 

projekt “Malá Vrábecká slavnost 2013“ z Jihočeského krajské-

ho příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 

2013.  (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 

 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA OBCE 

VRÁBČE K  ZÁPISU 13/201 2  

 

Schvaluje: 

1) Rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný ve výši 5 425 tis Kč. 

(7 hlasů pro) 

2)  Inventarizaci majetku k 31.12.2012 + inventarizační 

komise. (7 hlasů pro) 

3)  Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

na parcele č. 3275/1 v k.ú.Vrábče. (7 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající-

ho věcnému břemenu na parcele č. 267/9 a 1617/8 v 

k.ú.Slavče. (7 hlasů pro) 

5) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny pro rok 2013. 

(7 hlasů pro)  

6)  Cenovou nabídku na zhotovení skladu pro vysloužilé elek-

trospotřebiče za cenu 56.164,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 

7)  Cenovou nabídka na skleněné posuvné dveře na terase 

MŠ za cenu 21.095,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 

8)  Výměnu svítidel VO v lokalitě Vrábče-zastávka a Nová 

Hospoda. (7 hlasů pro) 

9)  Zvýšení ceny za prohrnování sněhu v katastru obce 

Vrábče od 1.1.2013. (7 hlasů pro) 

10)  Podání soudní žaloby na neuhrazení neinvestičních nák-

ladů za dítě umístěné v MŠ Boršově. (6 hlasů pro, 1 hlas se 

zdržel) 

 

Pověřuje starostu 

1) Zveřejnit záměr neexkluzivního pronájmu  parcel č.39/10, 

3285/11, 17/12, 17/13, 3285/15, 3285/17 a 3284/1  

v k.ú.Vrábče. (7 hlasů pro) 
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    Poplatky 

 

Obecní úřad Vrábče oznamuje, že dne 23.1.2013 (středa) bude 

provedeno vybírání místních poplatků v částech obce: 

Koroseky čp. 5 - p.Kouba  8.00 -  8.30 hod 

Kroclov  dílna ABOSS  8.45 -  9.15 hod 

Slavče  Kulturní centrum  9.30 - 10.30 hod 

Vrábče-ves kancelář OÚ            14.30 - 16.00 hod 

Ve Vrábči-zastávka budou vybírány poplatky ve čtvrtek 24. ledna 

2013 od 16:00 -18:00 hodin v Hospodě Na zastávce.  

Poplatek za psa  50,-Kč/rok za jednoho psa 

     

Poplatek za odpad týdenní svoz   2.000,-Kč + 10 pytlů na PET 

                Čtrnáctidenní 1.400,-Kč + 10 pytlů na PET 

     Jednorázový      80,-Kč 

 

Poplatek za stočné a vodné v roce 

2013 (vybírá ČEVAK a.s.) 

Stočné -  12,08 Kč za 1 m3 bez DPH   

Vodné – 18,46 Kč za 1 m3  bez DPH   

Sazba za vodoměr 277,--Kč bez DPH 

 Čištění komínů 

 

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o vyčištění 

komínu, že mají možnost při placení místních poplatků ob-

jednat si tuto službu a zároveň si objednat z nabídky  

JEDNOTY - slepice  atd. 

 

Čistění komínů proběhne v těchto termínech: 

   

 Po 18.2. - Koroseky+Kroclov+Rozinka:  

 Út 19.2. - St 20.2. Vrábče-ves 

 Čt 21.2. - Pá 22.2. Vrábče zastávka 

 So 23.2.- Slavče 

Neděle 24.2. jen pro občany, kterým se 

žádný termín nebude hodit.  

kominík Martin Straka 

tel. č.: 734 333 673 

Informace  

 

Svoz popelových nádob se uskuteční místo ve čtvrtek dne 

3.1.2013 v pátek 4.1.2013. V dalších týdnech bude svoz nadále 

probíhat vždy ve čtvrtek. 

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s prosbou, aby 

v případě, že zjistíte, že nesvítí nebo bliká některé světlo veřej-

ného osvětlení, abyste  tuto poruchu ohlásili na OÚ, aby se po-

rucha mohla co nejdříve nahlásit a poté v co nekratším termínu 

odstranit.  

Plesová sezóna 

 

Myslivecký ples ve Vrábči  11. ledna 2013 (pátek) 

Myslivecký ples v Jamném  25. ledna 2013 (pátek) 

Sportovní ples ve Vrábči    8. února 2013 (pátek) 

Divadelní ples v Holubově             16. února 2013 (sobota) 

Hasičský ples – maškarní ve Vrábči  9.března 2013 (sobota) 

15. Mariášový turnaj 

 

2. února 2013 (sobota) od 13.00 hodin v restauraci  

Na rynku ve Vrábči 

Prezentace od 12.00 hodin do 12.45 hodin                

Startovné 120,--Kč 

Kontakt. F.Ohrazda  387250512  

602175701 

      Honební společenstvo 

 

Dne 25.1. 2013 od 18.00 hodin se v restauraci Na Rynku 

ve Vrábči uskuteční Valná 

hromada Honebního 

společenstva.  

Vánoční mše 

 

Na Štědrý den 24.12.2012 se od 16.00 v kos-

tele sv.Václava ve Vrábči koná mše svatá. 

9. Výzva MAS   

Ve dnech 10. 9. 2012 až 14.9.2012 proběhl příjem projektů 

v rámci 9. Výzvy MAS. Celkem bylo přijato 20 projektů. Dne 22. 

10. 2012 došlo na RO SZIF V Českých Budějovicích 

k úspěšnému zaregistrování Žádostí o dotaci vybraných Výbo-

rem pro výběr a monitorování projektů. V rámci fiche 4 - Záze-

mí bylo vybráno všech 8 přijatých projektů, v rámci fiche 5 - 

Rozvoj bylo vybráno 9 z 12 přijatých projektů.  Více informací 

na www.mas-netolice.cz 

Alokace MAS v roce 2013 

V roce 2013 bude MAS rozdělovat na projekty  cca 5,4 mil. Kč 

(občanská vybavenost, zemědělství,  cestovní ruch, vzdělávání). 

Více informací na 773 660 983, leader@netolice.cz. 

Fotosoutěž MAS pokračuje 

Fotosoutěž je prodloužena do 31. 12. 2012. Ostatní ustanovení 

pravidel zůstávají beze změn. Více na www.mas-netolice.cz, zá-

ložka Fotosoutěž 2012. 

Portál práce Jižní Čechy v rámci projektu OP LZZ 

V rámci projektu OP LZZ se zaměřením na rozvoj místního 

partnerství a trhu práce v regionu vznikly nové internetové 

stránky www.portalprace-jiznicechy.cz. Zde je možné najít infor-

mace nejen o samotném projektu, ale i o nabídce a poptávce 

práce, konání různých seminářů, školení, exkurzí a dalších odka-

zů.   

http://www.mas-netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz
http://www.portalprace-jiznicechy.cz
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Máme tady zase nový rok a při té příle-

žitosti, bychom si mohli připomenout 

události, které se udály před 100 lety u 

nás, ve světě a také se podívat do 

„Pamětní knihy“, kterou vedla místní 

škola ve Vrábči od roku 1881. 

V tomto roce Norsko přiznalo volební 

právo žen, Thomas Alva Edison objevil 

způsob synchronizace zvuku a promíta-

ného filmu, 10. ledna se narodil Gustáv 

Husák, komunistický prezident Česko-

slovenska († 18. listopadu 1991), 20. 

října se narodil Otto Wichterle, chemik, 

vynálezce kontaktních čoček († 18. srp-

na 1998). 1.dubna 1913 byl založen Jed-

ličkův ústav. Chirurg a rentgenolog Ru-

dolf Jedlička založil první český ústav pro 

tělesně postiženou mládež v Praze na 

Vyšehradě; svou koncepcí předběhl do-

bu. 

Dne 10. července zemřel Mikoláš Aleš, 

malíř (* 18. listopadu 1852), 30. zá-

ří zemřel  Rudolf Diesel, vynálezce vzně-

tového motoru, utonul v moři (* 1858). 

Z dalších výročí si můžeme připome-

nout  1150 let - 5. července 863 - pří-

chodu Cyrila a Metoděje na Moravu,  

před 270 lety - 12. května 1743-  byla na 

Pražském hradě  korunována Marie Te-

rezie na českou královnu,  3. dubna 

1873  narozen Jan Janský, lékař, objevitel 

čtyř krevních skupin (zemřel 8. 9. 1921),  

před 130 lety – 18. listopadu 1883 - bylo 

po požáru znovu otevřeno Národní 

divadlo v Praze a to operou Bedřicha 

Smetany Libuše. Připomeneme si  i  60. 

výročí - 1. května 1953 – zahájení zku-

šebního vysílání Československé televize 

v Praze. 

Z novodobějších výročí stojí za připo-

menutí  20. výročí těchto událostí: 

1. ledna 1993 rozdělení Československa 

a vznik České republiky, 19. ledna 1993 

Valné shromáždění přijalo Českou re-

publiku za člena OSN, 26. ledna 1993 

volba Václava Havla na prvního prezi-

denta České republiky, 6. dubna 1993 

vznik pražské burzy - v Praze obnovila 

svoji činnost Burza cenných papírů 

 

A teď ze školní kroniky ve Vrábči: 

Školní rok začal 16. září tradiční boho-

službou v kostele v Boršově. Tehdy do I. 

oddělení školy chodilo 50 dětí – 27 

chlapců a 23 dívek, do II. oddělení 30 

chlapců a 31 dívek, celkem tedy 111 

dětí, vesměs české národnosti. Vyučovali 

učitelé Karel Čumpelík a Josef Trubač, 

náboženství pak P. Jaksch a ženským 

pracím Marie Šubrová. Tuto učitelku pak 

nahradila slečna Marie Kačerová z Poříčí. 

4. října 1912 děti tradičně oslavily jmeni-

ny Jeho Veličenstva císaře a krále Fran-

tiška Josefa I. a to účastí na mši svaté 

v kostele v Boršově.  

2. prosince 1912 uspořádala škola sbírku 

mezi dětmi. Vybralo se 5 Korun 06 halé-

řů a místní školní rada přispěla částkou 5 

Korun. Zasláno bylo celkem 10 Korun 

České okresní komisi na ochranu mláde-

že zanedbané a opouštěné, která se zři-

zovala v Č. Budějovicích. 

Dne 19. dubna 1912 uplynulo již 200 let 

od vyhlášení Pragmatické sankce. Byl to 

dokument vydaný 19. dubna 

1713 ve Vídni císařem Karlem VI., celým 

jménem Pragmatická sankce o posloupnosti 

nejjasnějšího arcidomu rakouského v němž 

byla ustanovena nedělitelnost habsburských 

držav a v případě vymření mužské linie 

Habsburků nástupnictví linie ženské. Cílem 

pragmatické sankce bylo zajištění nástup-

nictví po Karlu VI. pro jeho vlastní děti, 

tedy i pro jeho dcery, v případě, že by 

nezanechal mužské potomky. V takovém 

případě měly mít při nástupnictví před-

nost dcery Karla VI. před dcerami jeho 

předchůdců Josefa I. a Leopolda I. 

Dětem byl vysvětlen význam tohoto dů-

ležitého státotvorného dokumentu. 

V kronice jsou popsány i dvě tragédie: 

- dne 1. května po osmé hodině ranní 

vypukl v Závratech, v domě Václava 

Maurera oheň, který zničil slámou po-

kryté střechy obydlí a stájí. Dobytek se 

podařilo včas vyvést, lidé byli v tom čase 

v kostele. Požár zlikvidovali stříkačky, ale 

škoda byla vyčíslena na 2000 Korun. Po-

jištění bylo však sjednáno na pouhých 

1000 Korun. 

-dne 6. června se utopil při koupání na 

jezu v Boršově  mezi polednem 11-ti letý 

žák ze Záhorčic. 

Květen pro školní děti znamenal zkoušky 

z náboženství, v červenci šli žáci II. oddě-

lení ke svaté zpovědi a přijímání a školní 

rok končil 15. července.  

Následuje rekapitulace docházky, kdy ke 

konci školní roku navštěvovalo školu 93 

dětí a to 46 chlapců a 47 dívek, vesměs 

národnosti české a náboženství katolic-

kého. Počet školních „půldní“ byl celkem 

39261 a t těch bylo 33134 „půldní“ neza-

meškaných (84,39%), zameškaných omlu-

vených 3478 (8,86%) a zameškaných ne-

omluvných 2649 (6,75%). Za zápis výše 

uvedených skutečností je podepsaný 

Z   H I S T O R I E…před 100 lety 

Karel Čumpelík, řídící učitel. 

 

To bylo ve zkratce zavzpomínání na mi-

nulá léta a přiblížení každodenního života 

obyčejných lidí a dětí v obci.  Tak ať ten-

to rok, 2013, všem přinese jen to hezké, 

hodně zdraví, štěstí a rodinné spokoje-

nosti.  

 

Ludmila Hálová 

 

 

Nebe v hubě 
Kategorie receptu: Moučníky - Řezy 

Doba přípravy: 45-60minut + doba od-

ležení v lednici 
Počet porcí: plech 

Suroviny: 
Těsto: 
500g hladké mouky, 200g cukru, 2 vejce, 
200g másla, 2 lžíce medu, 2 lžičky sody 
smícháme se 2 lžičkami 
mléka. 
Směs: 
250 - 350 9 nasekaných ořechu, 80g 
cukru, 120g másla, 3 lžíce medu. 
Krém: 
3dcl mléka, 1 a 1/2 lžíce hl. mouky, 1 a 
1/2 lžíce solamylu, 100g cukru (dát mé-
ně) vařit a vychladit. Chladnou 
směs postupně přimíchat do 250g másla 
s vanilk. cukrem. 

Postup 
TĚSTO: Ze surovin na těsto všeho zadě-
láme, rozdělíme jej na 2 poloviny a roz-
válíme na plechy. 
Jednu placku ihned pečeme 10-15min na 
175°C (horkovzdušná trouba s ventiláto-
rem) na druhou placku 
naskládáme směs. 
SMĚS: lngredience na směs dáme na 
pánev a osmažíme dozlatova. Ještě 
TEPLOU směs nanést na druhou 
neupečenou placku. Směs nesmí vy-
chladnout, jinak ztvrdne a nejde s ní nic 
udělat. 
Placku s ořechy pečeme rovněž 10-
15min na 175°C (horkovzdušná trouba s 
ventilátorem). 
KRÉM: První upečenou a vychlazenou 
placku postříkáme rumem (cca 1 - 1 a 
1/2 dcl) necháme vsáknout, poté 
potřeme krémem, přiložíme druhým upe-
čeným plátem (s ořechy). Necháme ule-
žet do druhého dne. Placky je 
třeba nechat vychladit, pak jsou pěkně 
tuhé a jde s nimi manipulovat. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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