
 

V měsíci listopadu a prosinci výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  

Ondrášek Tomáš 50 let 

Prokopová Miluše 50 let 

Vejskrabová Jarmila 50 let 

Vejskrabová Růžena 55 let 

Vetchý Lubomír  55 let 

Pechová Božena 70 let 

Kelnerová Božena  70 let 

Trsová Marie  83 let 

Hálová Marie  85 let 

  

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 87, ročník X., listopad—prosinec 2013, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

Vážení spoluobčané, 

  

dovolte, abych Vás pozval dne 30. 11. 2013 v 16.00 hodin do  

kostela sv. Václava ve Vrábči k Vánočnímu koncertu a po té,  

k 6. společnému rozsvícení vánočního stromu před budovou 

OÚ. Věřím, že se sejdeme v tak hojném počtu, jako v loňském 

roce.  

Součástí Adventního odpoledne bude také již tradičně Mikulášská 

besídka s nadílkou. Děti uvidí hranou pohádku a poté dostanou 

malý balíček. Opět prosím vážené maminky, aby mi nahlásili účast 

svého dítka, aby balíček dostalo každé dítě na své jméno od sva-

tého Mikuláše. Alena Neubauerová, tel. 776 550 681  

Posezení seniorů 

 

 

Vážení spoluobčané senioři, dovolte mi, abych Vás pozval na  

tradiční společné   

“Posezení seniorů” 
 které se uskuteční dne 14. prosince 2013   

v Pohostinství Na Rynku ve Vrábči od 15.00 hodin. 

Čeká Vás příjemný kulturní program a k dobré náladě Vám bude 

vyhrávat  dechová hudba z Marzu 

Doprava bude jako vždy zajištěna autobusem. 

 

Trasa autobusu: Slavče - náves   14.00  

  Vrábče-zastávka - před hospodou 14.05  

  Koroseky - náves   14.20  

  Záhorčice - náves  14.25  

  Jamné - náves   14.30  

  Kroclov - náves   14.35 

 

Vážení senioři, všichni jste co nejsrdečněji zváni a to i přesto, že 

případně neobdržíte osobní pozvánku. V současné době totiž 

bohužel nejsou k dispozici úplné seznamy lidí, kteří již jsou  

v důchodu a kteří ne. Přesto bude samozřejmě snahou, aby  

pozvánku obdržel každý z Vás - včetně seniorů ze Záhorčic a  

Jamného.  

Vítání občánků 

 

V letošním roce  se uskutečnilo vítání nově narozených 

občánků v naší obci. Dne 24. 8. 2013 bylo v zasedací míst-

nosti Kulturího centra ve Slavči přivítáno do života obce  

10 dětí – Lukáš Vojč, Viktorie Ohrazdová, Eliška Han-

zalová, Barbora Vetráková,  Monika Mojhová, Jiří Eibl, 

Alžběta Hrádková, Michaela Stejskalová, Ema Hálová  a 

Anna Marie Hrušková.   

Poslední myslivecká leč 

 

Myslivecké sdružení Vrábče vás srdečně zve na  

“Poslední mysliveckou leč” 
která se koná v sobotu dne 23.11.2013 od 18.00 hodin  

v Pohostinství Na Rynku  Vrábče-ves. Pro dobrou náladu bude 

vyhrávat hudba a nebude chybět ani  tombola. 

tel:776%20550%20681


 
Strana ll. 

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 9 /2013   

 

Schvaluje: 

 

1)  Pronájem části  parcely č.481/13 o výměře 9 m2 ostatní 

plocha v k.ú.Vrábče lokalita u vodojemu do pronájmu firmě 

STARNET s.r.o za cenu 10.000,--Kč ročně. (8 hlasů pro,  

1 hlas proti) 

2)  Zápis o bezúplatném převodu předmětů z majetku obce 

Vrábče k hospodaření PO MŠ Boršov nad Vltavou odloučené 

pracoviště Vrábče. (9 hlasů pro) 

3)  Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace 

na STUDII „MK-Zastávka Pod Tratí, Vrábče“   (9 hlasů pro) 

4)  Cenovou nabídku na provedení  terénních úprav na návsi 

ve Slavči. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku na provedení úpravy a přeinstalaci inter-

netových stránek obce. (9 hlasů pro) 

6)  Zařazení  par.č.190/13 v k.ú.Slavče do připravovaného ÚP 

obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

      

 

Bere na vědomí 

1)  Rozpočtové opatření č.6/2013 

2)  Rozpočtové opatření č.7/2013       

3)  Různé 

 

U S N E S E N Í  Z E  U S N E S E N Í  Z E  ZASTUPITELSTVA O B-

CE VRÁBČE K ZÁPISU 1 0/2013   

 

Schvaluje: 

 

Bere na vědomí 

 

1) Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene spočívající 

v uložení kabelového vedení na parcele č.927/2 v kú.Vrábče ,  

stavba  „Vrábče parcela číslo 832/2 – kabel NN“. (9 hlasů 

pro) 

2) Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene spočívající 

v uložení kabelového vedení na parcele č.533/17 a 556/14 v 

kú.Vrábče ,  stavba  „Vrábče zastávka – přeložka NN - 

SŽDC“. (9 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na rekonstrukci střešní krytinyna na 

obchodě Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

4) Přesunout bod č.5 - “ Analýza majetkového pojištění 

obecního majetku“ na příští zasedání. (9 hlasů pro) 

5) Aktualizaci Programu obnovy venkova na období 2014 – 

2018. (9 hlasů pro) 

6) Žádost do POV pro rok 2014.“Vybudování dětského do-

pravního hřiště” v částce cca 400.000 Kč. (9 hlasů pro) 

7) Zápis o bezúplatném převodu předmětů z majetku obce 

Vrábče k hospodaření PO MŠ Boršov nad Vltavou odloučené 

pracoviště Vrábče. (9 hlasů pro)  

 

 

Pověřuje starostu 

1) Zveřejnit záměr prodeje parcely č.st.168 v k.ú.Slavče. (9 

hlasů pro) 

Prosby k spoluobčanům 

 

Vážení spoluobčané, v souvislosti s topnou sezónou se na Vás 

obracím jako každý rok s informací o tom, že se nesmí ukládat 

do popelnic horký popel. Při jeho vysypání do svozového vozu 

hrozí nejen vznícení odpadů v autě, ale následně při ukládání 

na skládce požár. 

Posádky svozových vozů jsou poučeny a v žádném případě 

nesmí nádoby s horkým popelem vyprazdňovat. Na místa, kde 

byl v popelnicích uložen horký popel, není z technických dů-

vodů možné posádku svozového auta znovu vracet. Takové 

nádoby budou svezeny při následujícím svozovém týdnu. 

Dodržováním správného nakládání s horkým popelem přede-

jdou občané případným reklamacím s nesvezenými odpady. 

 

Zároveň prosím ty, kteří mají své nemovitosti dále od hlavních 

ulic a svozové auto jim  během roku zajíždí  co nejblíž jejich 

nemovitostí, aby v případě většího množství sněhu nebo náledí 

umístili popelnice na místo dostupné pro svozový vůz. 

Do nádob na tříděný odpad prosím odkládejte pouze co tam 

patří. . Zároveň Vás zdvořile žádám, abyste PET lahve ukládali 

doma do pytlů, které jste obdrželi při placení poplatků a tím 

nepřeplňovali nádoby na drobné plasty. 

 

 

Taktéž se na Vás obracím s prosbou o údržbu chodníků  

v zimním období.  

Vzhledem k tomu, že není v silách obecního úřadu chodníky  

v naší obci co nejdříve zbavit sněhu, zdvořile se obracím  

s prosbou na Ty, kteří mají chodník před svou nemovitostí, 

zda by byli tak ochotní a mohli dle svých možností chodník 

uklízet jako to bylo v dřívější době, s tím rozdílem, že jsou 

zbaveni  jakéhokoliv postihu a ručení za bezpečnost chodců. 

Všem, kteří vyslyší tuto prosbu předem děkuji. 

 

 

Jako každý rok žádám vlastníky automobilů, kteří 

mají své nemovitosti v blízkosti komunikací, aby svá 

vozidla parkovala na vlastních pozemcích a nebo po 

dohodě se sousedy na jedné straně ulice, aby tak ne-

docházelo k omezování průjezdnosti dalších vozidel  

a především v zimních měsících při prohrnování 

sněhu.   Jedná se především o ulici Zastávka-Pod 

Tratí , Ves-Na Dolánka a Ves-Ke Školce. 

 

taneční zábava pro všechny generace 

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 25. 
 

pátek 15. listopadu 2013 v čase 19:00 – 2:00 hod. 
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ 

 

CO VÁS ČEKÁ: 

hudbu šedesátých – současných let zahraje oblíbená kapela 

MAXA-BAND 

zajímavý doprovodný program, taneční show, soutěž  

o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem 
 

Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 17. října 2013 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. 
 

Přijďte se pohodově pobavit a oslavit již 25. zábavu Horečka 

páteční noci! 

Více informací na www.horecka.estranky.cz.  

(oblečení: neformální) 
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Povolování staveb na území CHKO po novele stavebního zákona 

 

Od 1. ledna 2013 vešla v platnost novela stavebního zákona. Většina změn v zákoně vede ke zjednodušení procesu povolování 

staveb a ke snížení administrativní zátěže stavebníka. Jednou z nejvýraznějších změn, které přináší tato novela, je rozšíření 

výčtu staveb, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas ani ohlášení stavby. V praxi to znamená, že někte-

ré stavby mohou být realizovány bez stavebního řízení a bez uvědomění stavebního úřadu. Stavebník je však při své činnosti 

povinen řídit se platnými zákony a to nejen zákonem stavebním. Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o ochraně přírody 

a krajiny nebyly novelou stavebního zákona dotčeny. Ve většině případů je stavebník omezen především povinností nenarušit 

krajinný ráz, což posuzuje orgán ochrany přírody. Tuto správní činnost vykonává na území CHKO Blanský les Správa CHKO 

sídlem ve Vyšném.  

V tomto článku se budu snažit vyzdvihnout alespoň některé stavby, které mohou být stavěny bez územního souhlasu, ale 

zejména připomenout povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují mimo jiné jednopodlažní stavby do 25 m zastavěné plochy a do 5 

m výšky, skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky a bazény do 40 m2 zastavěné plochy, stojí-li na pozemku rodinné-

ho domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, pokud jsou umísťovány v odstupové vzdálenosti od společné hranice pozemků 

minimálně 2 m. Dále jsou to stavby pro hospodaření v lesích a výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a 4 m výšky a 

jednopodlažní veřejné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a 4 m výšky (např. autobusové zastávky apod.). To znamená, že 

tyto stavby se mohou realizovat bez uvědomění stavebního úřadu. Nesmí však narušit krajinný ráz.  

Stavební zákon pouze konstatuje toto: „Stavebník  je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 

týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životní-

ho prostředí…“dle § 152, (1). A také: „V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování, zejména s charakterem území , s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot úze-

mí…“ dle § 90, b). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny je ve specifikaci požadavků na ochranu krajiny daleko konkrétnější. Je jí věnován § 12, kde 

se píše: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti je chráněn před 

činností snižující jeho estetickou hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména povolování staveb, mohou být prováděny pouze 

s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické mě-

řítko a vztahy v krajině. K umísťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajin-

ný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody…“ Platnost tohoto ustanovení je obecná a týká se celého území Česka. 

Pro území v CHKO je orgánem ochrany přírody Správa CHKO. 

Chráněné krajinná oblast je jediné zvláště chráněné území, které má ochranu krajiny přímo v předmětu ochrany, proto je zde 

uplatňována důsledněji než mimo CHKO. I nadále pak platí, že bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit 

ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, povolení k nakládání s vodami atd. 

Novela zákona tedy sňala ze stavebníků vyjmenovaných drobných staveb břemeno povolovacího řízení stavebním úřadem. Ne-

smí však být v rozporu se zákonem o ochraně přírody. Většina drobných staveb pravděpodobně nebude krajinný ráz narušo-

vat, zejména  pokud jsou situovány uvnitř kompaktně zastavěných území. Problematické mohou být stavby pohledově expono-

vané – na kopcích a svazích nebo na okraji zástavby a stavby v krajinářsky cenných lokalitách – v roztroušené zástavbě, ve vol-

né krajině, případně v místech, kde převládá tradiční architektura. V případě, že najdeme stavbu, která nebyla Správou CHKO 

odsouhlasena a prokazatelně narušuje krajinný ráz místa, budeme žádat stavební úřad o: “Nařízení odstranění stavby, terénních 

úprav a zařízení vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna 

nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy...” dle § 129, d) stavebního zákona. 

V každém případě doporučujeme před zahájením stavby navrhovaný objekt zkonzultovat na Správě CHKO, abychom společně 

předešli případným nepříjemnostem a společně našli řešení, které nepoškodí výjimečnou krajinu pod Kletí. Pro zjednodušení 

konzultace jsme pro Vás připraveni i na e-mailu na adresách ondrej.meloun@nature.cz a kamila.zifcakova@nature.cz.  

 

Ing. arch. Ondřej Meloun, SCHKO Blanský les 

mailto:ondrej.meloun@nature.cz
mailto:kamila.zifcakova@nature.cz
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A zase  je tu poslední číslo Novinek 

v tomto roce. Když jsem přemýšlela o 

tématu článku, zaslechla jsem zprávu o 

odhadech síly nebo slabosti letošní zimy. 

Tak jsem se začetla do kronik, jak počasí 

v podzimním a zimním období zapsali 

naši zdejší kronikáři.  

Podzim v roce 1919 překvapil říjnovým 

hustým padáním sněhu, kdy pole a stro-

my byly vysoko pokryty sněhovou po-

krývkou. To bohužel přineslo velké ško-

dy, stromy ještě zelené se staly zdatnou 

oporou pro sníh, takže se pod jeho tí-

hou lámaly větve a i silné kmeny se roz-

lomily. Velké škody byly způsobeny na 

řepě a zelí. 

A například o rok později, v roce 1920, 

byla průměrná teplota v prosinci +10⁰C. 

Všude pučely stromy a objevili se na 

povrchu půdy květiny. Krásné počasí 

trvalo přes celý leden dalšího roku. Zato 

v roce 1922 napsal kronikář, že zima je i 

na jaře. 20. března 1922 se k večeru 

strhla silná bouřka, při které vydatně 

pršelo. Druhý den napadlo mnoho sně-

hu, který padal ještě další čtyři dny. Bylo 

vše do ¾ metru zaváto a vítr srážel sníh 

ze střech a polí, takže se tvořily veliké 

závěje. Osadníci museli sníh prohazovat, 

což se nedělo po celou zimu. Přespolní 

děti se nemohly pro sněhové vánice 

zúčastnit vyučování. 

Ale v roce 1924 byla zima s téměř jar-

ním počasím. Nenapadl skoro žádný 

sníh, bylo málo silnějších mrazů, pole 

byla suchá, cesty pěkné a někdy bylo tak 

teplo, že lidé chodili o Vánocích bez 

kabátů. Kronikář má obavy z další zimy, 

když tato svůj čas promeškala. 

O čtyři roky později, v roce 1928, začal 

sníh padat až 31. prosince a dále padal 

ještě několik dnů v roce novém. Je za-

psáno, že se začátek nového roku vyzna-

menal velikými mrazy, které na budějo-

vicku klesly na -44⁰C, což bylo v té době 

nejnižší v celé Evropě (teplota byla na-

měřena v Litvínovicích). Sníh pak připa-

dával a ležel ještě dva měsíce. 

Další abnormální počasí je popsáno 

v roce 1934: během listopadu a prosince 

bylo velice teplé počasí. V první polovině 

prosince dosahovala teplota 20⁰C. Stro-

my začaly kvést, podruhé dozrály maliny, 

kvetly kočičky, sněženky a sasanky. Tyto 

Vánoce byly bez sněhu, zato plné roz-

kvetlých kočiček a průměrná teplota se 

pohybovala mezi +6 - 10⁰C. 

Zimy v dalších letech jsou popisovány 

jako mírné, většinou bez mrazů, 

s občasnými sněhovými přeháňkami. 

Až v roce 1966 je zmínka o krátké a 

mírné zimě a podle statistik meteorologů 

byl únor nejteplejším měsícem od dob 

Marie Terezie. 

A v roce 1970 přišla mimořádně dlouhá, 

sníh napadl již v druhé půli listopadu a 

vydržel do druhé poloviny března. Nej-

větší mrazy s teplotami -20⁰C přišly před 

Vánocemi a měly za následek časté vý-

padky elektrické energie a s tím spojené 

potíže v národním hospodářství. 

Jaká bude ta letošní zima a jaký bude 

nový rok 2014 se teprve uvidí…  

  

 

Ludmila Hálová 

 

 
A ještě několik vybraných výročí pro 

listopad a prosinec 

1. listopadu 1945 – Proběhla českoslo-

venská měnová reforma, jež měla za úkol 

snížit objem peněz v oběhu a znovu za-

vést československou korunu 
5. listopadu 1997 – Vláda České republi-

ky odeslala do Bruselu přihlášku 

do NATO 
7. listopadu 1957 – V NDR začala výroba 

vozů značky Trabant  
11. listopadu 1918 – Skončila první svě-

tová válka: Německo podepsalo příměří     

v Compiègne ve Francii a rakouský císař 

Karel I. podepsal abdikační listinu, čímž 

se rozpadlo Rakousko-Uhersko 

11. listopad – Den válečných veteránů 

(1918 – konec první světové války) 
16. listopadu 1893 – Byl zalo-

žen fotbalový klub Sparta Pra-

ha (jako Athletic Club Královské Vinohrady), 

nejúspěšnější klub českého fotbalu. 
17. listopad – Den boje za svobodu a 

demokracii (1939 – uzavření českých 

vysokých škol nacisty, 1989 – studentské 

protesty, které spustily sametovou revo-

luci) 

18. listopadu 1883 – Po požáru bylo po-

prvé otevřeno Národní divadlo 

v Praze Smetanovou Libuší 
24. listopadu 1991 – Zemřel Freddie 

Mercury, zpěvák britské rockové skupi-

ny Queen (* 5. září 1946). 
27. listopad 895 – Alfred Nobel podepsal 

svou poslední závěť a odkázal 31 miliónů 

tehdejších švédských korun na fond kaž-

doročního oceňování vědeckých a jiných 

zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova 

cena 

 

Z   H I S T O R I E…něco o zimě 

6. prosince kolem 345 – Zemřel svatý 

Mikuláš, katolický biskup proslulý štěd-

rostí k potřebným. Oslava jeho svátku je 

spojena s rozdáváním dárků dětem 
14. prosince 1911  norský polárník Roald 

Amundsen a jeho muži stanuli jako první 

lidé na jižním pólu 
15. prosince 1230 – Zemřel Přemysl 

Otakar I., český král, který zajistil tento 

titul i pro své potomky (* asi 1155) 
21. prosince 1834 – Poprvé byla uvede-

na divadelní hra Josefa Kajetána Ty-

la Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná 

rvačka, ve které zazněla píseň Kde domov 

můj? 
22. prosince 2003 – Pavel Nedvěd získal 

jako druhý Čech v historii Zlatý míč pro 

nejlepšího fotbalistu Evropy 
28. prosince 1895 – Bratři Lumiè-

rové (na obrázku) uskutečnili v Indickém 

salónu v Grand Café první veřejné pro-

mítání filmu 
31. prosince 1992 – Přesně ve 24.00 

se Česká a Slovenská Federativní Repub-

lika rozdělila na Českou a Slovenskou 

republiku 
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