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Vážení spoluobčané lokality Vrábče-zastávka,
v roce 2015 byla uvedena do zkušebního provozu  
čistírna odpadních vod Vrábče Zastávka. Pro 
obyvatele této lokality je její zprovoznění významnou 
novinkou. Obyvatelé mohou začít s  přepojováním 
splaškových odpadních vod a odvádět odpadní 
vodu přímo do kanalizace, nikoliv přes septiky, či 
žumpy jako nyní. Mnohé z vás jistě zajímá, zda je 
to povinné. 
V zákoně o vodovodech a kanalizacích, konkrétně 
v § 3 zákona č. 274/2001 Sb., je uvedeno, že „obecní 
úřad může v  přenesené působnosti rozhodnutím 
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, 
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní 
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, 
kdy je to technicky možné.“ Zároveň tentýž zákon 
v § 18 nedovoluje, že pokud je kanalizace ukončena 
čistírnou odpadních vod, vypouštět do kanalizace 
odpadní vody přes septiky či žumpy. 
Kromě splnění zákonné povinnosti se tím majitelé 
domů zbaví zdroje nepříjemného zápachu a navíc 
ušetří za pravidelné vyvážení a likvidaci usazeného 
obsahu žump a septiků. Obracíme se proto na vlastníky 
nemovitostí s naléhavou žádostí, aby zajistili přímý 
odtok splaškových odpadních vod z  nemovitostí do 
kanalizace prostřednictvím domovních kanalizačních 
přípojek, nikoliv přes septiky, či žumpy, pokud je to 
technicky možné. Žádáme ty, kteří ještě neprovedly 
přepojení, aby tak urychleně učinili a vyvarovali se 
nepříjemností. Termín pro přepojení byl stanoven do 
31.10.2016, což byla dostatečně dlouhá doba. Vy, kteří 

V pátek jsme se byli podívat na zahorčické kolegy, kteří 
končili divadelní léto derniérou hry Vampír. Trošku se závistí 
jsme pokukovali po dokonalé světelné i zvukové technice, 
velkém množství mužských herců a obrovském prostoru ke 
hraní. To všechno my nemáme, nedisponujeme totiž žádnými 
příspěvky od štědrých sponzorů, a chlapců i chlapů máme 
také nedostatek. Nicméně jsme se dobře pobavili nejen hrou 
samotnou, ale celkovou přítelskou a příjemnou atmosférou, 
jaká v Zahorčicích před i po představení panovala. Děkujeme 
Vám a  přejeme mnoho dalších úspěchů v tom, co děláte. 
Pobavit  v této době, kdy se lidi příliš nescházejí, nejsou příliš 
veselí  a ani si moc nepovídají, to je opravdu smysluplná 
práce, kdy aspoň na chvíli se divák přenese do lepšího, 
divadelního světa a je mu fajn. A o to jde Vám v Zahorčicích, 
i nám ve Vrábči.  Za eNDe - AN.

Divadlo žije!
jste připojení zrealizovali, ale nemáte potvrzení od 
ČEVAKu, že je vše přepojeno dle předpisů, obraťte se 
na pana Podhradského č.tel.606 913 106, aby připojení 
zkontroloval a vystavil Vám potvrzení o řádném připojení. 
Během měsíce října budou prováděny kontroly těch 
nemovitostí, kteří nemají u ČEVAKu záznam, že jim bylo 
vydáno potvrzení o řádném připojení.
V opačném případě může obecní úřad v přenesené 
působnosti tuto zákonnou povinnost uložit 
vlastníkům vymahatelným rozhodnutím, po kterém 
následuje úplné správní řízení včetně zajištění 
projektu přípojky, zkoušek těsnosti apod. a to se 
všemi ekonomickými dopady. 
Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel 
vodohospodářské infrastruktury obce je připravena 
na vyžádání poskytnout majitelům nemovitostí 
potřebné odborné údaje a podklady pro přípravu 
a  realizaci přepojení vnitřní kanalizace mimo 
domovní septiky a žumpy.
A ještě jedno upozornění. Zdvořile Vás žádám, 
aby jste do výlevek, do WC a do jakéhokoliv 
odpadu, který je zaústěn do kanalizační přípojky 
NEVHAZOVALI to co tam nepatří například 
navlhčené kapesníčky. Tyto kapesníčky se ve vodě 
nerozpouští a v případě, že při větším dešti jde voda 
mimo čistírnu, to znamená přes odlehčovací výusť, 
jsou tyto kapesníčky a  někdy i jiné věci v  potoce 
ve volné přírodě. Prosím, aby jste tyto odpady 
likvidovali tak, že je uložíte do popelnic – do 
komunálního odpadu. Děkuji Vám za Vaší vstřícnost 
a pochopení.

František Ohrazda, starosta obce
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Společenská rubrika 

Keťková Naděžda
Fesslová Růžena
Koráb Stanislav
Holub Jiří
Karlíček Jan
Stifter Alois
Chromý Tomáš
Kouba Václav
Bíca František
Honsová Ludmila

50 let
60 let
60 let
70 let
75 let
75 let
75 let
87 let
87 let
91 let

Jubilantům gratulujeme!

V  měsíci září a říjnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

6.8.2016 se uskutečnil 10.ročník Memoriálu Jana Litvana, 
který vyhrála TJ Vrábče.  

TJ Vrábče oddíl kopané opět zve své příznivce na mistrovská 
utkání na hřiště Vrábče-zastávka: 

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče

Lišov B

Černý Dub

Ledenice B

Včelná

Rudolfov B

Římov

So 27. srpna

So 3. záři

So 17. září

So 1. října

So 15. října

So 29. října

17:00

17:00

16:30

16:00

15:30

14:30

Poutní mše svatá
V neděli 11. září 2016 od 14.30 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v kapličce nad Slavčí k uctění 
narození Panny Marie.

V pondělí 28. září 2016 od 11.00 
hodin se bude konat Poutní mše 
svatá v  kostele sv.Václa ve Vrábči.

Předškoláci
Z MŠ Vrábče odcházelo 5 předškoláků, 
s kterými se pan starosta přišel rozloučít,  

viz foto

Sběr nebezpečného odpadu
OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 5.11.2016 bude 
proveden Sběr nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu.

UPOZORNĚNÍ
V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto 

patří odevzdat do sběrného místa, které má obec zřízeno.
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 fi rmy 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 5.11.2016

Slavče - náves
Vrábče-zastávka - parkoviště u hospody
Kroclov - náves
Vrábče-ves - před hasičárnou
Rozinka - před čp.108
Koroseky - před hasičárnou

9:00
9:45

10:45
11:30
12:15
12:30

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

-
-
-
-
-
-

Naše obec se zapojila do soutěže “Obec 
přátelská rodině 2015”, kterou vypsalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
V této celorepublikové soutěži obsadila 
naše obec krásné 2.místo a to předevší 
díky paní Mgr.Petře Podzimkové, která 
podklady pro soutěž zpracovala a za 
což jí patří velké poděkování. 

Obec přátelská rodině

OZNÁMENÍ
Obec Vrábče vypisuje výběrové řízení na nájemce 
nebytových prostor určených pro obchod (bez zařízení) 
v nemovitosti čp.40 Zastávka-Budějovická s termínem 
nástupu 1.3.2017 za těchto podmínek:
- Trvalý pobyt v obci Vrábče
- Doklad o dosaženém vzdělání v oboru prodavač
- Návrh prodejní doby
- Profesní životopis
Žadatelé mohou své žádosti podat na OÚ v zapečetěné 
obálce označené „Pronájem obchodu Vrábče-zastávka“ do 
11:00 hodin 30.9.2016.

František Ohrazda, starosta obce
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Očkování psů
Obecní úřad Vrábče oznamuje všem 
majitelům psů, že dne  1.10.2016 - 
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
9:30
10:15
10:30
11:30
12:15

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

Sběr železného šrotu
V pátek 9.září 2016  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.

9:00  
9:30
10:15
10:30
11:30
12:00
12:30

-
-
-
-
-
-
-

Cyklovýlet na třeboňsko
Sdružení „Boršováci“ uspořádá 3. cyklo-
výlet  dne  17.9.2016, Tentokrát zvolíme 
rovinatější trať a pojedeme na třeboňsko. 
Nakládka kol v 6:30 na Boršovském 
nádraží, odjezd v 7:00 hod.
Kontaktní telefon: Jana Češková, 724 
429 245. cena cca. 120,-  Kč. Bude 
upřesněno podle počtu zájemců.

Plánované akce pro děti i rodiče 
září – říjen 2016
Úklid lesa s doprovodným programem pro děti
V sobotu 17. 9. 2016 se Vrábče připojí k celosvětové akci Ukliďme 
svět / Ukliďme Česko, budeme uklízet les nad vodojemem a okolí 
Vrábče (sraz u vodojemu ve 14:30 hodin), po úklidu bude pro 
všechny děti, které se akce zúčastní, připravené divadlo, odměny 
a drobný doprovodný program s  ekologickou tématikou se 
soutěžemi o ceny. Těšit se můžete i na táborák.

Vrábečská drakiáda
Drakiáda proběhne první říjnový víkend – 8. 10. od 15:00 hodin, tak 
se nezapomeňte řádně vybavit. Sejdeme se na kopci u vodojemu, 
po drakiádě uděláme u hospody na zastávce oheň, takže kdo 
si vezme buřtíka, může opékat.

Lampionový průvod a Halloweenská stezka odvahy
Na sobotu 22. října divadelní spolek e(ND)e Vrábče, SDH 
Vrábče a Mateřské a rodinné centrum Vrábče připraví pro děti 
halloweenskou akci. U hospody na zastávce vyrobíme lampionky, 
pak se vydáme společně průvodem k vodojemu, odkud se bude 
vyrážet na stezku odvahy. Dílnička začíná v 15:00 hodin, v 16:00 
hodin se vydáme na lampionový průvod a v  16:30 hodin  se 
ti nejodvážnější mohou vydat do tajuplného lesa. Halloweenské 
a čarodějné kostýmy vítány.
Prosba – pokud jíte tavené sýry v kulatých krabičkách, nevyhazujte 
je, na výrobu lampionku se nám budou hodit  

Batolecí klubík Vrabčáček
Od září opět bude každou středu probíhat batolecí klubík od 9:00 
do 11:30 hodin v  prostorech obecního/kulturního domu. V  září 
a v říjnu s Marcelkou a od listopadu s Eliškou. 
Batolecí klubík byl v  roce 2016 podpořen dotací z  Jihočeského 
kraje v programu Podpora rodinné politiky ve výši 14.000Kč na 
provoz. 

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
MVDr. KAREL BEDLIVÝ
pořádá
BĚH PRO PSY (NEJEN) SE PSY
V sobotu 17. 9. 2016 v 9 hodin u ordinace 
ve Slavči
Připravujeme 3 tratě: 3,4 km pro běh se 
psy, 4,4 km a 7 km pro běh bez psů.
Startovné 70,- Kč při registraci a platbě 
předem, 100,- Kč při platbě na místě v den 
běhu.
Výtěžek ze startovného bude věnován 
Českokrumlovskému útulku.
Těšíme se na Vás!
veškeré info naleznete na www.bedlivet.cz

Pozvánka
MS Vrábče Vás zve na rybářské závody, 

které se konají dne

3.září 2016
Místo konání závodu: Nový rybník ve Vrábči.
Rybník se nachází na trase Vrábče - Kroclov.
Občerstvení zajištěno - kiosek.
Startovné: 200 Kč
Na rybářské závody Vás srdečně zve MS Vrábče.
Hospodář: Hála Miloš  775 175 050
Předseda: Trs František 724962866 
Porybný: Václav Vejskrab 602 580 636

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

7:00
7:40

  7:50
8:00

16:00
16:30

7:40  
 7:50
8:00

16:00
16:30

-
-
-
-
-



PŘIJME ZAMĚSTNANCE  NA HLAVNÍ  PRACOVNÍ  POMĚR :
Pracovník ve výrobě lahůdek 
Pracovní doba: pohyblivá pracovní doba, 40 hod/ týdně
Požadavky: je kladen důraz na spolehlivost, pracovní nasazení, pružnost, zručnost
Nabízíme: dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (90-140 Kč/hod), profesionální přístup, 
možnost kariérního postupu až na pozici provozní vedoucí, příspěvek na dopravu aj.

Hlavní účetní
Pracovní doba: 40hod/týdně
Požadavky: 
- samostatné účtování a dobrá  orientace v aktuálních daňových a účetních předpisech
- znalost podvojného účetnictví
- praxe v účetnictví
- zpracování mezd včetně znalosti mzdových předpisů (cca 30 zaměstnanců)
- diskrétnost,pečlivost,zodpovědnost,fl exibilita
Nabízíme: dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (bude upřesněn při osobním jednání) 
,odborná školení, příjemné pracovní prostředí  aj.                               

Elektromechanik-údržbář
Pracovní doba: pohyblivá , v rozsahu 40 hod/týdně
Požadavky: - vzdělání elektrotechnického nebo elektromechanického směru
 - Praxe v oboru,manuální zručnost
 - Spolehlivost a pracovní nasazení
 - Dobrá orientace v IT oblasti
Náplň práce: - seřizování a opravy výrobních strojů
 - Provádění drobných oprav v potravinářském provozu
Nabízíme: zázemí zavedené fungující společnosti,stálý měsíční příjem (výše bude upřesněna při osobním jednání), 
příspěvek na dopravu aj.                          

V případě zájmu o jakoukoliv výše vypsanou volnou pracovní pozici nás můžete kontaktovat na telefonních číslech  
777 563 193 nebo 773 140 266.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Vrábče k Zápisu č.7/2016
ZASTUPITELSTVO  OBCE
Přítomno 6 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na “ Oprava účelové 

komunikace Kroclov, Zpevněná plocha dětského 
dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a Oprava 
účelové komunikace Vrábče-Nová Hospoda“    od 
fi rmy STRABAG a.s. za cenu 338.375,29 Kč včetně 
DPH. (6 hlasů pro)

2) Vypsání nabídkového řízení na akci “Chodník 
podél silnice II/143, Vrábče-zastávka”. (6 hlasů pro) 

3) Pronájem  části parcel č.562/14 a  č.481/13 
v  k.ú.Vrábče lokalita U Vodojemu fi rmě Vodafon 
Czech Republic a.s. za těchto podmínek: 
a) cena pronájmu   - 40.000,--Kč/ročně    
b) zajištění GP
c) veškeré náklady - poplatky s pronájmem 

spojené ponese nájemce.  (6 hlasů pro)
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-

014330033131/001. (6 hlasů pro)
5) Opravu hráze rybníka v Korosekách zařadit do 

rozpočtu obce na rok 2017. (6 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Obeslat 5 fi rem ohledně nabídky na akci “Chodník 

podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“.
(6 hlasů pro)
2) Projednat možnost jiného levnějšího 

technologického provedení rekonstrukce 
propustu v lokalitě Nová Hospoda. (6 hlasů pro)

3) Zajistit cenový náhled na realizaci čelní strany 
oplocení zahrady včetně branky a vjezdové brány 
u Hospody na Zastávce. (6 hlasů pro)

Bere na vědomí
1) Ukončení nájemní smlouvy k 28.2.2017  ze strany 

nájemce obchodu Vrábče-zastávka paní Marcely 
Stoličkové.

2) Podnět k prošetření stavby elekrického ohradníku 
na parcele č.3280/20 v k.ú.Vrábče.

3) Odpověď ČIŽP Oblastního inspektorátu 
Č.Budějovice na podnět prošetření 
neoprávněného ničení pozemků.
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4) Rozpočtové opatření č.8/2016  
5) Informace v bodu Různé 

Ve Vrábči dne 13.7. 2016
Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl, Zdeněk Kubata,
Ing.Jan Trapl, místostarosta obce
František Ohrazda, starosta obce

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Vrábče k Zápisu č.8/2016
ZASTUPITELSTVO  OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Pozastavení nabídkového řízení na akci “Chodník 

podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“ (7 hlasů pro) 
2) Podmínky na pronájem nebytových prostor 

určených pro obchod (bez zařízení) v nemovitosti 
čp.40 Zastávka-Budějovická. (7 hlasů pro)

3) Návrh na vypsání nabídkového řízení na 
zpracování STUDIE na odkanalizování části obce 
Vrábče-ves. (7 hlasů pro)

4) Zakoupení plotových rámů, branky a brány na 
oplocení čelní strany oplocení zahrady Hospody 
Na Zastávce. (7 hlasů pro)

5) Cenovou nabídku na rekonstrukci čela propustku 
v lokalitě Nová Hospoda. (7 hlasů pro)

6) Cenovou nabídku na výměnu elektroměrového 
rozvaděče včetně revize na budově sportovních 
kabin. (7 hlasů pro)

7) Zakoupení 8 kusů betonových podstavců pro 
venkovní lavičky. (7 hlasů pro)

Pověřuje starostu
1) Připravit podklady pro nabídkové řízení na 

zpracování STUDIE na odkanalizování části obce 
Vrábče-ves. (7 hlasů pro) 

Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.9/2016  
2) Informace v bodu Různé 

Ve Vrábči dne 3.8. 2016
Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl, Zdeněk Kubata,
Ing.Jan Trapl, místostarosta obce
František Ohrazda, starosta obce
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Září  je devátý měsíc  gregoriánského kalendáře, 
má 30 dní a kolem  23. září  začíná na severní 
polokouli podzim - podzimní rovnodennost. Staročeské 
označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij. V září 
začíná období podzimní  sklizně a  školní rok. Kromě 
ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. 
Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají 
v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti –  vinobraní 
nebo dočesná.   Na den sv.  Václava se do nedávné 
minulosti v hornatých krajích sváděl dobytek z letních 
pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech 
také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly 
smlouvy s hospodáři na příští rok. 

V září jako každý rok si budeme připomínat den umučení 
knížete sv. Václava (28. září) a tak oslavovat Den české 
státnosti. Svatý Václav je jediným českým světcem, 
jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře 
římskokatolické církve, je to patron českých zemí. 
Svatému Václavu je též zasvěcen náš kostel ve Vrábči.

Svatý Václav  (asi  907  –  28. září  935, příp. 929), 
byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech 
a Moravy a symbolem české státnosti. Byl vychováván 
svou babičkou svatou Ludmilou. Jako kníže, po 
porážce saským králem,  dokázal zachovat suverenitu 
českého státu a založil  chrám sv. Víta, hlavní kostel 
knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého 
bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti 
začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách 
mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína 
a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, 
stavění kostelů, kácení šibenic) a posmrtné zázraky. 

Za zmínku stojí i Svatováclavský chorál, jako český 
církevní  hymnus, jehož kořeny sahají patrně až 
do  12.  století. Obsahem byla prostá  modlitba  ke  sv. 
Václavu, vévodovi a  patronovi české země, aby se 
přimluvil za svůj národ u Boha, pomohl mu od příkoří 
a zajistil mu spasení. Dobu vzniku této písně kladla 
stará  tradice  do  14.  století. Chorál byl zpíván při 
významných událostech, jako korunovacích českých 
králů a zazněl i při pohřbu  T.  G.  Masaryka. Přečkal 
staletí a je nadále pravidelně zpíván, zpravidla na konci 
nedělní velké mše nebo o významných křesťanských 
svátcích. Známá je Myslbekova jezdecká socha sv. 
Václava na Václavském náměstí v Praze, jejíž masa 
spočívá pouze na dvou bodech – přední levé noze 
a zadní pravé noze Václavova koně. Na podstavci je 
napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže 
náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“

Říjen  je desátým měsícem roku a jeho české jméno 
je odvozeno od jelení říje. V tomto měsíci pokračuje 
ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých   se 
tradičně slaví posvícení.

Největší událost v tomto měsíci připadá na 28. říjen, kdy si 

Události v září a v říjnu
připomínáme vznik Československa jako samostatného 
a svrchovaného státu Čechů a Slováků po několik staletí 
utlačování ze strany Habsburků a Maďarů.

Československo bylo vyhlášeno  28. října  1918. Jeho 
hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z  nich 
vycházejícími rozhodnutími v rámci  versailleského 
mírového systému. Rakousko-Uhersko uznalo podmínky 
míru a uznalo i  autonomii národů Rakouska-Uherska. 
Tuto zprávu si lid vyložil jako uznání nezávislosti, stala 
impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v 
ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském 
náměstí  u  pomníku svatého Václava  promluvil 
k davům kněz   Isidor Zahradník (český katolický kněz, 
politik, diplomat a  knihovník) a vyhlásil samostatný 
Československý stát.

Večer téhož dne vydal  Národní výbor  první 
zákon, zákon o zřízení samostatného státu 
československého, a  poté bylo ještě zveřejněno 
provolání Národního výboru  „Lide československý. 
Tvůj odvěký sen se stal skutkem ...“. Pod oběma 
dokumenty byli podepsáni  Antonín Švehla,  Alois 
Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup - 
později zvaní „Muži 28. října“. 

Ludmila Hálová
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130. výročí založení školy – výstava ovoce
Každým rokem v  říjnu (letos 14. 10. – 18. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické 
a Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky v  Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích  
regionální výstava ovoce. Tato výstava má  svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem sedmnáctým 
a nese se v duchu oslav 130. výročí založení naší školy. Škola byla založena doktorem Augustem Zátkou jako 
česká škola rolnická. August Zátka si byl „vědom těžké situace stavu zemědělského a zároveň přesvědčen 
o nutnosti zvýšiti vzdělání rolníka“, a proto se snažil o zřízení zemědělské školy na jihu Čech.

Každý rok 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 práce 
a 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 moderním traktorem 
a kombajnem, projet se na koních, ochutnat med. V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena velká a malá 
mechanizace, kombajny, moderní traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.

Mgr. Olga Cahová

Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, 
které přijímají platbyv hotovosti.
Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, 
směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou 

nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se 
evidovat platby bankovním převodem.
Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací 

a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod 

a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti 

vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná 
povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a 
výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci 
tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy 
naleznete na: www.etrzby.cz


