
 

V měsíci březnu a dubnu výročí slaví...   

  Přejeme vše nejlepší 

  

  

 Danihelková Jana   50 let 

 Bayerová Jana   50 let 

 Horký Luboš   50 let 

 Freibergerová Jana  60 let 

 Furch Jiří    60 let 

 Klimešová Milada   65 let 

 Pečenka Jiří   75 let 

 Vepřek Jaroslav   81 let 

 Zdrhová Blažena   81 let 

 Bícová Zdeňka   82 let  

 Jankovská Blažena  85 let 

 Kadlecová Anna   87 let 

 Russfellová Růžena  89 let 

 Chaloupková Ludmila  92 let 

N O V I N K Y 
 

MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 
Číslo 89, ročník X., březen—duben 2014, dvouměsíčník, zdarma, www.vrabce.cz 

Silvestrovský běh na Kluk 

 

Na Silvestra byl uspořádán v osadě Slavče silvestrovský běh, kterého se 

zúčastnilo v různých kategoriích 60 závodníků. V kategorii žákyň se též 

běhu zúčastnila Jana Zdrhová z Korosek, která v této kategorii obsadila 

1. místo viz foto. Srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci obce. 

Tříkrálová sbírka 

Vážení spoluobčané, poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli  

finanční částkou na Tříkrálovou sbírku, která byla provedena na území 

naší obce a obce Hradce.  Především, ale patří poděkování všem  

koledníkům.   

Vrábče-ves                                  10.617,--Kč 

Kroclov + Koroseky  7.084,--kč 

Vrábče-zastávka   6.352,--Kč 

Hradce     3.061,--Kč 

Celkem                       27.114,--Kč 

Celkem za farnost         155.158,--Kč 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se již několik let zabývá 

poradenstvím téměř ve všech oblastech práva a sociální problematiky. 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech stále více narůstá zadlužení 

občanů, hodně se věnujeme prevenci a poradenství již v počáteční fázi 

zadlužení. 

Období po Vánocích bývá obzvláště kritické, proto bychom Vás chtěli 

požádat u uveřejnění článku (v příloze) ve Vašem zpravodaji. 

Pokud je uzávěrka nejbližšího čísla už za námi, prosím o uveřejnění 

v čísle dalším. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo doplnění jsme Vám rádi k dispozici. 

  

S pozdravem 

Libuše Smolíková 

Občanská poradna při Jihočeské rozovojové o.p.s. / DfK Group 

a.s. 

Riegrova 1756/51 

370 01 České Budějovice 

Tel: +420 725 596 416   E-mail: smolikova@dfkgroup.cz 

www.obcanskeporadenstvi.cz 

www.dfkgroup.cz 

  

V sobotu 22. 2. 2014 se v ČT rozdávaly ceny Český 

lev a na parketu v Holubově ceny za mistrovské 

provedení převleků za různé postavy z českých i 

zahraničních filmů. Ano, ples divadelního spolku 

eNDe Vrábče navštívily takové hvězdy jako Charlie 

Chaplin, Otík, César s Kleopatrou a mnoho dalších. 

Přestože nebylo úplně plno, zábava nevázla a v půl 

čtvrté rozvážel pan Novotný poslední tanečníky. 

Děkujeme všem za slova chvály a těšíme se  

nashledanou na bále zase napřesrok.  

A.N.  

tel:%2B420%20725%20596%20416
mailto:smolikova@dfkgroup.cz
http://www.obcanskeporadenstvi.cz/
http://www.dfkgroup.cz/
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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  1 /2014   

 

Schvaluje: 

 

1) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2013. (9 hlasů 

pro) 

2) Prodej pozemku par. č. 3325/5. (8 hlasů pro, 1 hlas se 

zdržel) 

3) Nabídka na služby pojízdné prodejny. (9 hlasů pro) 

4) Žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 

v rámci programu „Podpora kultury“ na akci „Malá vrábecká 

slavnost 2014“ (9 hlasů pro) 

5) Žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 

v rámci programu „Úcta k předkům“ „Vybudvání oplocení 

kolem pomníku v obci Vrábče“ (9 hlasů pro) 

6) Dohodu o pronájmu pozemku parcela č.500/4 v k.ú. 

Vrábče. (9 hlasů pro) 

7) Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace 

na zhotovení chodníku Vrábče - zastávka. (9 hlasů pro) 

8) Cenovou nabídku na rekonstrukci trubního propustku.  

(9 hlasů pro) 

   

Bere na vědomí 

 

1) Rozpočtové opatření č.11 a 12/2013 

2) Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2013. 

3) 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  2 /2014   

 

Schvaluje: 

 

1)  Záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dětské do-

pravní hřiště v lokalitě Vrábče-ves” (9 hlasů pro) 

2)  Nabídku na rekonstrukci odvodnění v lokalitě Vrábče-ves 

u kostela za cenu 52 445,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro)  

3)  Nabídku na jednotlivé práce na budově Obecního domu 

Vrábče v částce 12 800,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

4)  Nabídku na opravu fasády na budově Obecního úřadu 

v částce 60 000,--Kč včetně DPH.  (9 hlasů pro) 

5)  Žádost o dotaci do Grantového programu MAS Blanský 

les- podhůří  pro rok 2014 v rámci programu „Podpora ko-

nání kulturních a společenských akcí v mikroregionu MAS 

Blanský les—podhůří“ (9 hlasů pro) 

6)  Finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní 

správu ve výši 118.100,--Kč. (9 hlasů pro) 

7)  Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018. (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2014 

2)  Různé 

 

Pověřuje starostu 

 

 1)  Zajistit nabídkové řízení na vybudování dětského doprav-

ního hřiště od pěti firem. (9 hlasů pro) 

 2)  Zajistit nabídkové řízení na vybudování dětského hřiště 

od pěti firem. (9 hlasů pro) 

Zahradnické práce Jaroslav Oupic 

Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností  

v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).  

Tel.: 604 231 577 nebo www.zahrady-zpo.cz. 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,  

že v sobotu dne 12.4.2014 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 12 .4.2014 

 

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 

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na 

hřiště Vrábče-zastávka  

 

Vrábče :  Žabovřesky S  13.4.2014 16.30 

Vrábče :  Chrášťany   S 4.5.2014              17.00 

Vrábče :  Mokré         S 18.5.2014 17.00 

Vrábče :  Vltava ČB    S 1.6.2014  17.00 

Vrábče :  Úsilné        S 15.6.2014 17.00 

 

Mariášový turnaj ve Vrábči  

 

V sobotu 1.2.2014 se konal již 18.ročník Mariášového turnaje 

ve Vrábči, kterého se zúčastnilo 43 hráčů.   

Pořadí na prvních třech místech: 

1. Chaluš Vladimír 

2. Říha Josef 

3. Lejsek Josef 

Z místních borců se umístil na 

17. místě  Ohrazda Jaroslav na 

22. místě Lavička Vojtěch a na 

29. místě Šmíd Pavel. 

 

http://www.zahrady-zpo.cz/
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Příspěvek do obecního zpravodaje od Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.  

Fotosoutěž „FOTOPEKLÍK“ 

 

Chcete vyhrát zajímavé ceny? Ukázat Vaše fotografie a podě-
lit se o Vaše zážitky z dovolené nebo z výletů? Dále budou 

vybrané snímky vytištěny pro potřeby putovní výstavy napříč 

regionů MAS. Zapojte se do fotosoutěže, vyhlášené v rámci 

projektu „S Peklíkem na vandr“. Fotografie zasílejte do 31. 3. 
2014 na e-mail: kancelarmas@netolice.cz. Těšíme se na Vaši 

účast v soutěži. 

 

Projekty - 2014 
 

„Linecká stezka“ Impulzů pro vznik tohoto projektu bylo 

několik; především historická skutečnost, že regionem mezi 

Netolicemi a Lincem vedla ve středověku významná 
"nadregionální" obchodní cesta (odtud také název " Linecká 

stezka" nebo také " Stará cesta do Čech"). Právě poznání 

historických souvislostí může být významným lákadlem pro 

návštěvníky. Je důležité zaměřit se na území v lokalitě mezi Netolicemi a Vyšším Brodem (trasa Netolice-Lhenice –Ktiš – Chvalšiny
- Malšín -Vyšší Brod a okolí), které není doposud z hlediska cestovního ruchu zpracováno. Účelem projektu je využití potenciálu, 

který regionu ukázala Zemská výstava 2013 (posílení motivace k návštěvě regionu), přiblížení turistické nabídky hornorakouského 

a jihočeského příhraničí potenciálním návštěvníkům a využití moderní technologické aplikace (mobilní průvodce). 

„S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“- projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdru-
žením Rozkvět zahrady jižních Čech. Tento projekt je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracu-

jícího zájmové území MAS BLN a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky – turisty. V rámci tohoto projektu bude vy-

tvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým portálem a dalšími doplňkovými službami, dále budou instalovány 
turistická zastavení pro odpočinek turistů a uspořádány cyklovýlety – okolo Lipna a do vojenského újezdu Boletice.  

„Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“ – projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdruže-

ním Rozkvět zahrady jižních Čech.Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních uče-

ben pro potřeby komunitního vzdělávání, vybavení techniky, budou pořízeny výukové sady pro technické vzdělávání školní mládeže 
a sady výukových prostředků na kurzy Záchrana lidského života. 

„Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netoliko, MAS Vodňanská ryba, MAS 

Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada, MAS Vršatec. Účelem tohoto projektu je seznámení 

s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními řemesly a využít je pro rozvoj venkovského cestovního ruchu jako jednu z příležitostí 
rozvoje venkovské ekonomiky. Budou probíhat přednášky, semináře, workshopy pro děti a mládež na téma lidové zvyky a tradice, 

ukázky řemesel, v červnu se bude konat v Netolicích festival amatérských uměleckých sdružení – přehlídka amatérských ochotnic-

kých divadel. 

„Podpora meziobecní spolupráce“ - koncem roku 2013 a začátkem roku 2014 se zapojila naše MAS prostřednictvím praktic-
ky všech svých zaměstnanců do realizace projektu podpora meziobecní spolupráce v rámci území jednotlivých obcí s rozšířenou 

působností (ORP), v kterých MAS od svého vzniku působí (Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov). V rámci projektu vznik-

nou v každém ORP dílčí rozvojové strategie v oblasti základního školství, sociální oblasti a odpadů, které budou odrazovým můst-

kem k dalším rozvoji na poli meziobecní spolupráce. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR, realizátorem tohoto projektu 
zajišťují MAS v tomto regionu – kromě naší MAS ještě MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (Lhenice) a LAG Chance in nature 

(Malenice). MAS se zapojily do tohoto projektu hlavně z důvodu znalosti regionu, rozvojových potřeb a v neposlední řadě s ohle-

dem na znalost místního komunitního a strategického plánování. 

11. Výzva MAS 
V únoru 2014 proběhne poslední výzva v rámci 

realizace strategického plánu Leader, který se vzta-

huje na období 2008-2013. Bude vyhlášena pouze 
pro svazky obcí s tematickým zaměřením na ob-

čanskou vybavenost. 

Na konci roku 2013 se konal „Silvestrovský 

výstup na Kleť“ 
V úterý dne 31. 12. 2013 se konal jeden z výletů 

pořádaných v rámci projektu "S Peklíkem na van-

dr", tentokrát na Kleť. Někteří se rozhodli vyjít na 

vrchol pěšky po silnici, jiní cestou pod lanovkou a 
někteří využili možnost se vyvézt lanovkou, která 

byla po celé úterý v provozu. Všichni, kteří se zú-

častnili, se mohli těšit nejen z krásného počasí, ale 

také z dobrého výhledu z rozhledny na vrcholku 
Blanského lesa. Od 13 hodiny se na Kleti konala 

Silvestrovská děkovná bohoslužba. Doufáme, že se 

všem výstup na Kleť líbil, děkujeme všem za účast  

a doufáme, že se setkáme na dalších výletech. 
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Zimu jsme si letos moc neužili a už je tu 

jaro se všemi svými půvaby, které nám 

příroda po zimním odpočinku dopřeje. 

Jakmile zima skončí, slunce vystoupí výš 

nad obzor a dny se prodlužují. Mezi po-

sledními zbytky sněhu prokukuje nová 

letošní zelená tráva a vystrkují hlavičku 

poslové jara – bledule, sněženky, kroku-

sy a petrklíče. Předjaří je vlastně přísli-

bem budoucích věcí a časem naděje.   

Jaro (zastarale Vesna) je jedno ze 

čtyř ročních období, které se v mírném 

pásu  vyznačuje začátkem vegetativní 

aktivity rostlin a zvýšením aktivity živoči-

chů. Zvířata si hledají partnery a přivá-

dějí na svět mláďata. Meteorologické 

jaro začíná 1. března a končí 31. května. 

Jarními měsíci jsou březen, duben a kvě-

ten. 

Astronomické jaro začíná jar-

ní rovnodenností (na severní polokou-

li zpravidla 20. března, na jižní 23. září) a 

končí letním slunovratem (na severní 

polokouli zpravidla 21. června, na jižní 

21. prosince). Termíny počátku a konce 

mohou být o dva dny posunuty kvůli 

nepravidelnostem souvisejícím 

s přestupnými roky. Slunce vychází na 

východě a zapadá na západě. Na celé 

zeměkouli den i noc trvá 12 hodin. Na 

severním pólu nastává polární den, který 

trvá až do 23. září. 

Rozdělení roku na ja-

ro, léto, podzim a zimu je zřetelně vidět 

pouze v oblasti mírného podnebního 

pásu. Slunce při svém zdánlivém ročním 

pohybu protíná světový rovník - přechá-

zí z jižní polokoule na severní. V oblas-

ti tropů roční doby v podstatě neexistu-

jí, v subtropech může být rok rozdělen 

zpravidla na dvě období – období 

dešťů a období sucha, v okolí severního 

a jižního pólu je po celý rok zimní počasí 

(hrají zde ovšem velkou roli polární 

den a noc). 

V římském kalendáři byl březen první 

měsíc v roce  březen a začíná vždy stej-

ným dnem v týdnu jako listopad a 

v nepřestupný rok jako únor. 

Připomeneme si některá výročí a udá-

losti, které připadají na březen: 

1662 – narodil se František Antonín 

Špork, český šlechtic, významný 

mecenáš umění († 30. března 1738) 

1799 – narodil se František Veverka, 

vynálezce v oboru zemědělské 

techniky († 1849) 

1869 – Dmitrij Ivanovič Menděle-

jev předvedl poprvé u ruské  

       chemické společnosti periodickou  

       tabulku prvků 

1876 – Alexander Graham Bell obdržel 

patent na telefon. 

1897 – Bylo povoleno studium žen na 

Filozofické fakultě UK 

1939 – V ulici Na Poříčí byl otevřen 

obchodní dům Bílá labuť 

1945 – Americký nálet na České Veleni-

ce na místní nádraží a železniční 

opravny. Ve stejný den nálet na 

České Budějovice a terčem bylo 

opět nádraží. V obou případech byl 

vysoký počet obětí 

1950 – V Českých Budějovicích byl 

ukončen provoz tramvají 

1992 – Do počítačů celého světa se začí-

ná šířit počítačový vi-

rus Michelangelo 

2003 – dopravní nehoda autobusu u 

osady Nažidla, kde zahynulo 20 lidí 

 

A ještě několik pranostik: 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě 

úrodný rok jest. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlá-

kovi roste zlato. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 

Březnové mlhy - za 100 dní déšť. 

 

V dubnu nás čekají jarní křesťanské svát-

ky – Velikonoce. Letos budou ve dnech 

od 19. do 21. dubna.  

Pravidla pro určení data Velikonoc sta-

novil roku 325 První nikajský koncil. 

Podle nich připadají velikonoční svátky 

na neděli následující po prvním jar-

ním úplňku. Pokud první jarní úplněk 

připadne na neděli, slaví se Velikonoce až 

další neděli. Pondělí velikonoční podle 

těchto pravidel může připadnout na den 

v rozmezí od 23. března do 26. dubna. 

Všichni máme s těmito svátky zažité 

symboly, připomeneme si jejich význam: 

Beránek představoval v židovské tradici 

Izrael jako Boží stádo, které vede Hos-

podin. Zároveň Židé na Velikonoce pojí-

dali beránka jako připomínku svého vy-

svobození z Egypta. V křesťanství je be-

ránek jedním ze symbolů Ježíše Krista. 

 Kříž je nejdůležitějším z křesťanských 

symbolů, protože Kristus byl odsouzen k 

smrti ukřižováním. Tento trest patřil k 

trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná 

zapálením velikonočního ohně, který 

Z   H I S T O R I E…o jaru 

symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad 

temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se 

pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). 

Ta je v mnoha kulturách chápána jako 

znamení života.  

Dalším z velikonočních symbolů 

je vajíčko, symbol nového života, neboť 

samo zárodek života obsahuje. V mnoha 

kulturách je vejce symbolem plodnosti, 

života a vzkříšení. V křesťanství se vejce 

vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z 

něhož vstal Kristus, jako symbol nesmr-

telnosti. 

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, 

kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma při-

cházejícího Krista. Tradičním křesťan-

ským zvykem je jejich svěcení na Květ-

nou neděli a pálení v příštím roce o Po-

peleční středě. 

U nás je prastarou tradicí hodování 

a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno 

muži a chlapci chodí po domácnostech 

svých známých a šlehají ženy a dívky ruč-

ně vyrobenou pomlázkou z vrbového 

proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti 

čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou 

metrů dlouhá a ozdobená pletenou ru-

kojetí a barevnými stužkami. Vyšupaná 

žena dává muži barevné vajíčko jako 

symbol jejích díků a prominutí. Pověst 

praví, že dívky mají být na Velikonoce 

vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a 

uchovaly si plodnost. Jiný výklad pomláz-

ky je odvozen od pomlazení, tj. omlazení. 

Proto muži používají mladé proutí s nej-

větším podílem „životní síly“ kterou ja-

koby předávají vyšlehané osobě. Z téhož 

důvodu ženy dávají jako odměnu za 

omlazení vajíčko, prastarý symbol nové-

ho života.  

Pranostiky pro měsíc duben: 

Panská láska a dubnový sníh za mnoho 

nestojí. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, 

senu přístup žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hlu-

boko v máji vyschne. 

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a 

obilí. 

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Kam se nese první bouřka, tam ostatní 

za ní táhnou. 

 

Přeji všem krásné jarní dny i velikonoční 

svátky. 

 

Ludmila Hálová 
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