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Vážení spoluobčané, 

vzhledem k  tomu, že přibývá 
z našich domácností více tříděného 
odpadu jako je především papír 
a  plasty, obracím se touto cestou 
na Vás, kteří “třídíte” s  prosbou, 
aby jste do nádob na tříděný odpad 
odkládali pouze co tam patří a ne to 
co Vám doma zrovna překáží. Prosím 
všechny, aby se snažili především 
kartonové krabice rozkládat a  tak 
umožnit, aby se do kontejnerů 
vešlo více odpadů a  nestávalo se 
pravidlem, že okolo kontejnerů se 
tvoří kopice všeho možného. Toto 
se týká především občanů v lokalitě 
Vrábče-zastávka a Vrábče-ves. 

Zároveň Vás zdvořile žádám, aby 
jste PET lahve ukládali doma do 
pytlů, které jste obdrželi při placení 
poplatků a  tím nepřeplňovali 
nádoby na drobné plasty.

Zároveň se obracím na “domácí 
kutili” s  upozorněním, že do 
elektroodpadu patří pouze celé 
vyřazené elektro spotřebiče a  to 
správně i  s  přívodním kabelem 
a  NE například rozebrané torzo 
pračky. Děkuji za pochopení.

František Ohrazda, starosta obce

Oznámení o době a místě 
konání voleb

Starosta obce VRÁBČE podle § 32 zákona č.62/2003 Sb., 
o volbách do Zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů

   oznamuje
1. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční:

 dne 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a
 dne 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin

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

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou  
 totožnost a státní občanství České republiky platným  
 občanským průkazem nebo cestovním pasem České  
 republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem   
 voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet  
 hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přečtete si uvnitř 

Výstava ovoce
Sběr železného šrotu
Výročí první světové války

str.2
str.3
str.4
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Společenská
rubrika 

Duda Pavel
Zdrha Jan
Hynková Milena
Anderlová Pavla
Vejskrab František
Kolář František
Vejskrabová Božena
Fessl Václav
Kouba Václav
Bíca František
Honsová Ludmila

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
65 let
75 let
82 let
85 let
85 let
89 let

Jubilantům gratulujeme!

Jablka, med a podzim 
ve škole na Rudolfovské 
v Českých Budějovicích

Každým rokem v říjnu (letos 10. 10. – 14. 10.) se koná ve SOŠ 
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s 
právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých 
Budějovicích  regionální výstava ovoce. Tato výstava má  svou 
dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem patnáctým. Každým 
rokem mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy 
Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy 
vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, 
ochutnávat a také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů 
ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, 
hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, 
jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce a podzimní 
plodová zelenina.

Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. 
Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. 
Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu, medoviny a 
víčkovice. Vystavují se také perníčky a historické odrůdy ovoce, 
odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato 
expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.

Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti 
zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava 
uskuteční, poté  tanečním vystoupením za doprovodu hudební 
produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy 
studenti také prezentují své maturitní projekty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je  zároveň spojena se 
Dny otevřených dveří určených také 
žákům základních škol. Zájemci mohou 
vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také 
do učeben, laboratoří a dílen všech oborů 
(Mechanizace a služby, Veterinářství, 
Rostlinolékařství, Zahradnictví a 
Jazyková škola), prohlédnout si areál 
školy, středisko praxe se svými obyvateli 
– domácími zvířaty, navštívit agility, 
prohlédnout si skleníky a výukový 
sad, vidět studenty školy při různých 
činnostech a aktivitách. Návštěvníci si 
mohou také sami zasoutěžit, mohou se 
účastnit celé řady dovednostních aktivit, 
vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, 
jízdu traktorem a kombajnem, projet se 
na koních, ochutnat med.

Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se 
podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas 
v příjemném prostředí podzimní výstavy.

Mgr. Olga Cahová

14.7.2014 se uskutečnil 8.ročník Memoriálu Jana Litvana, 
který vyhrál Sokol Lipí, TJ Vrábče skončila na čtvrtém místě.   
TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na mistrovská 
utkání na hřiště Vrábče-zastávka: 

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Mokré

Pištín

Koloděje

Lipí

Boršov

So 30. srpna

So 20. záři

So 4. října

So 18. října

So 1. listopad

17:00

16:30

16:00

15:30

14:00

Poutní mše svatá
V neděli 14.září 2014 od 14.30 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v kapličce nad Slavčí k uctění 
narození Panny Marie.

V neděli 28.září 2014 od 11.00 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v  kostele sv. Václava ve 
Vrábči.

Výstava ovoce v ČB

V měsíci září a říjnu své 
životní jubileum oslavují:
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Rybářské závody
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody, které se konají dne

Očkování psů

Obecní úřad Vrábče oznamuje všem 
majitelům psů, že dne 27. 9. 2014 - 
sobota - bude provedeno očkování 
psů proti vzteklině dle časového 
harmonogramu v jednotlivých 
osadách.

Rozinka
Koroseky
Vrábče – ves
Nová hospoda
Vrábče - zastávka
Slavče
Kroclov

8:45 - 9:00  
9:00 - 9:30
9:30 - 10:15

10:15 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:15 - 12:30

Základní očkování proti vzteklině 
stojí 80 Kč. Kombinovaná vakcína 
na požádání stojí 280 Kč. Očkovací 
průkaz psa sebou.

6. září 2014
Místo konání závodu:    Nový rybník ve Vrábči
Startovné:     200 Kč
Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov.
Občerstvení zajištěno - kiosek.
Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče.
Hospodář: Hála Miloš  – 775 175 050
Předseda: Trs František – 724 962 866 
Porybný: Václav Vejskrab – 602 580 636

Program závodu

7:00
7:40
7:50
8:00
16:00
16:30

7:40
7:50
8:00

16:00
16:30

–
–
–
–
–

prezentace a losování závodu
seznámení účastníků s pravidly rybolovu
přesun na stanoviště, které bylo vylosováno
rybolov
vyhlášení výsledků závodu
zahájení večerního programu

Sběr železného šrotu
V pátek 12. září 2014  bude v celé obci proveden sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby v uvedený den 
byl železný šrot připravený před domy v těsné blízkosti komunikace, též žádáme občany, aby šrot byl před 
domy dán v co nejkratším termínu před svozem, aby tak bylo zabráněno rozkrádání železného šrotu. 

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 8. 11. 2014 bude 
proveden Sběr nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu

V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto 
patří odevzdat do sběrného místa , které má obec zřízeno.

UPOZORNĚNÍ

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Vrábče – ves
Rozinka
Koroseky

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
10:45 - 11:15
11:30 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 13:00

náves
parkoviště u hospody
náves
před hasičárnou
před čp. 108
před hasičárnou

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 8. listopadu 2014

Ilustrační foto
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Letos jsme si připomněli 100 let od vzniku první 
světové války, o které se bohužel v minulosti příliš 
nikdo nezmiňoval a její důsledky měly vliv na velké 
evropské a světové změny.  

První světová válka byla jedním z nejrozsáhlejších 
válečných konfl iktů v lidské historii. Trvala od roku 
1914 do roku 1918 a vyžádala si téměř osm milionů 
lidských životů. Roznětkou konfl iktu byl úspěšný 
atentát na rakouského následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d‘Este. Poté vyhlásilo Rakousko-Uhersko 
válku Srbsku a v návaznosti nato do válek vstoupily i 
další země. Zpočátku proti sobě stály státy Trojdohody 
(Velká Británie, třetí francouzská republika, Ruské 
impérium, Italské království) proti Centrálním 
mocnostem (Německé císařství, Rakousko-Uhersko, 
Osmanská říše, Bulharské carství). Později do války 
vstoupily další státy, například Spojené státy americké 
nebo Rumunsko. Bitvy první světové války (z těch 
nejvýznamnějších například u Verdunu či na Sommě) 
měly charakter zákopových válek, kdy došlo k postupu 
vojsk často za cenu velkých ztrát. Přes některé značné 
úspěchy Německa (vítězství na východní frontě v 
souvislosti s revolucí v Rusku a poražení Rumunska) 
nakonec došlo k jeho vyčerpání a ke svržení 
monarchie. Nová vláda poté podepsala příměří. 
Konec války s sebou přinesl nejen nové rozdělení sil 
v Evropě, ale i například vznik extrémních levicových 
režimů (Sovětské Rusko, Maďarská republika rad 
a jiné) či několik let trvající hospodářskou krizi. Na 
válkou zbídačeném a oslabeném obyvatelstvu si 
posléze vybraly daň i nemoce, například španělská 
chřipka. 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org Respektujme své sousedy

Na redakci Novinek se obrátil pan Zevl, který by 
rád prostřednictvím tohoto vydání připomenul 
obyvatelům Vrábče-Zastávky, že nedělní den 
není dnem sečení trávy, ale dnem klidu.  Zároveň 
by rád upozornil několik mládežníků, kteří 
velmi často, zejména v podvečerních hodinách, 
okupují nově zbudované dětské hřiště, kde svou 
nadcházející dospělost umocňují pitím piva z PET-
lahví a kouřením cigaret. Veškerý odpad z těchto 
svých činností pak ponechávají na místě nebo 
v jeho blízkém okolí. Žádá proto, aby si pro své 
„radovánky“ našli vhodnější místo. Novinky za 
tyto podněty děkují a přidávají se k této výzvě - 
chovejme se k sobě navzájem slušně a vytvářejme 
dobré sousedské vztahy. Bude se nám žít lépe! 

Zájezd do Prahy
Bohužel musíme konstatovat, že plánovaný zájezd 
do Prahy na divadelní představení se NEKONÁ. 
Počet přihlášených osob totiž byl pouhá polovina 
obsazenosti autobusu. Je nám to líto, že občané 
projevili tak malý zájem, nicméně abychom 
„odškodnili“ ty, kteří se na zájezd přihlásili, máme 
pro ně tuto nabídku: na OÚ si můžete vyzvednout 
slevový  poukaz, na který obdržíte DRUHOU 
VSTUPENKU NA VEDLEJŠÍ SEDADLO ZDARMA. 
Vybírat můžete z mnoha divadel a představení 
si také vyberete sami, ať už se jedná o činohru, 
muzikál, černé divadlo, rockovou operu nebo 
zábavný pořad Album hvězd.

100 let od vzniku první světové války

Pokračování v dalším čísleAutor: Ludmila Hálová

Za začátek Války je považován 28. červenec 1914, 
kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a 
vznikla Srbská fronta. Dalším místem války se stala 3. 
srpna Západní fronta, kde se Německo snažilo rychle 
porazit Francii  a třetím místem se podle očekávání 
stala Východní fronta, kde Rusové zahájili 15. srpna 
ofenzívu do Východního Pruska. Vstupem Osmanské 
říše do války na straně Trojspolku dne 29. října 1914 
vzniklo několik nových menších front a nejdůležitější 
z těchto front byla fronta proti Rusku na Kavkaze, 
kde po počátečním nástupu byly Osmanské armády 
zastaveny a o něco později zatlačeny do Arménie. 
Osmanské oddíly vedené německými důstojníky 
bojovaly s Brity v Egyptě a také v Mezopotámii. 
Posledními oblastmi, které byly válkou zasaženy již 
roku 1914 se stala Afrika a Tichomoří.
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Kaplička zasvěcená sv. Hubertovi


