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Prezentace vinohradu Kocourov

Představuji částečnou   prezentaci jednoho z nejvýše položených vinohradů v Česko-Slovensku.Nachází se 
v osadě Koroseky u Vrábče v nadmořské výšce cca.500 m.Je tam vysazeno cca.420 hlav (keřů) vedených 
systemem vertikálních kordonů tzv. Vertiko. Nejvíce používané rýnsko-hesenské vedení s dlouhými tažni v 
těchto extrémních klimatických podmínkách nelze pěstovat neboť  ve většině roků dlouhé tažně nevyzrávají.
Pěstovat vinnou révu v těchto extrémních polohách je vysoce neefektivní  ale všechno se jednou musí zkusit.
Zvlášností Kocourova je ,že ačkoliv leží v nadmořské výšce 500m, existuje v těchto končinách malá zvláštnost.
Zatímco normálně klesá teplota z nadmořskou výškou každých 100 m přibližně o 0,56 st.Celsia, tak mezi 
Č.Budějovicemi a Kletí je to v měsících září a říjnu jenom průměrně o 0,26 st. a to umožňuje pěstování odrůd 
vinné révy s velmi krátkým vegetačním obdobím.

Vegetační 0 je u révy daná průměrnou denní teplotou + 10 st.celsia. Tyto dny se sčítají a představují určitou dobu 
kterou jednotlivé kultivary vinné révy potřebují k dozrání. V Č.Budějovicích je toto  vegetační období přibližně 
165 dnů. V Korosekách cca 140 - 150 dnů. Musí se také vycházet ze skutečnosti že v závislosti na nadmořské 
výšce s klesjící teplotou klesá i cukernatost bobulí.V chráněných zákoutích nebo u stěn se zvyšuje tepelné + a 
mohou dozrát i náročnější kultivary. Zatímco u pana Bíny asi o 100 m dále ve dvoře v Korosekách klidně  dozrává 
Svatovavřinecké tak u mne na volném prostoru nemá moc šancí.
Proto je nutné pěstovat v těchto extrémních podmínkách kultivary s velmi krátkým vegetačním obdobím.Pro 
ilustraci na př. nám všem známý Muller-Thurgau má vegetační obdobé 165,Ryzlink rýnský 180 dnů, Tokajské 
200 dnů.

Nejvhodnější kultivary s velmi krátkým vegetačním obdobím jsou interspecifické kultivary (lidově zvané 
tezistenty) které jsou složitými   mezidruhovými křženci révy evropské (vitis vinifera), revy americké (vitis 
labrusca) nebo révy amurské (vitis amurenzis - má velmi nízkou vegetační 0  a snáší větší mrazy). Řada z těchto 
odrůd je rezistentní k některým houbovým chorobám a mají i kratší vegetační období . Také snáší nižší teploty 
například  Krystal,Prim,Iličevský ranný, Sevar, Arkádia, Junior, Aron, Alden, Vostorg, Elegant Sverchranyj , Ruský 
raný atd.

Hodně úspěchů v pěstování vinné révy přeje všem odvážlivcům Franta Pirnos.
tel. 602 430 936.

Přečtete si uvnitř 

Prezentace vinohradu Kocourov
Posezení s dechovkou
Ohlédnutí za rokem 2016
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Společenská
rubrika 

Dobiášová Jitka  
Řeháček Vladislav  
Kocán Michal   
Krčmářová Bohuslava 
Jurčíková Marie  
Russfellová Marie  
Hálová Jarmila  
Knytl Stanislav  
Koklar Vladimír  
Ševčíková Marie  
Ohrazdová Marie  
Vepřek Jaroslav  
Zdrhová Blažena  
Bícová Zdeňka  
Jankovská Blažena  
Chaloupková Ludmila 

  50 let
 55 let

55 let
 55 let
 60 let
 60 let
 65 let
 65 let
 65 let
 80 let
 81 let
 84 let
 84 let
 85 let 

88 let
95 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci březnu a dubnu 
2017 své významné 
životní jubileum oslavují:

TJ Vrábče zve své příznivce na fotbalová utkání na hřiště 
Vrábče-zastávka.

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Vrábče  –

Slavče

N. Hodějovice

T. Sviny B 

SK Mladé

So 15. dubna

So 20. května

So 3. června

So 17. června

16:30

17:00

17:00

17:00

Mariášový turnaj 
ve Vrábči 

V sobotu 4. 2. 2017 se konal již
21. ročník Mariášového turnaje ve Vráb-
či, kterého se zúčastnilo 32 hráčů. 

Pořadí na prvních třech místech:

1. Mládek Jaroslav
2. Hanák František
3. Novotný Václav

Z místních borců se umístil na 20. místě 
Ohrazda Jaroslav a 24. místě Lavička 
Vojtěch. Poděkování především patří 
spoluorganizátorovi  turnaje Františkovi 
Vejskrabovi.

Tříkrálová sbírka

Neohleduplná jízda

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.  

Vážení spoluobčané – ŘIDIČI – bydlící v osadě Slavče. Obracím 
se na Vás s prosbou, zda by jste byli tak ohleduplni a mohli do 
osady Slavče vjíždět s ROZUMEM. To je myšleno tak, aby jste svou 
rychlou a neohleduplnou jízdou nezpůsobovali škodu na majetku – 
fasádách domů, které stojí v blízkosti komunikace viz foto.
Ze strany obce bude snaha výmoly na komunikaci vyspravit. 
Věřím, že společně zabráníme tomu, aby se tyto nepříjemné 
záležitosti už neopakovali.

Vrábče -  ves

Kroclov + Koroseky

Vrábče - zastávka

Slavče

Hradce

Celkem
Celkem za farnost

 8 207 Kč

6 523 Kč

4 921 Kč

4 854 Kč

4 598 Kč

29 103 Kč
181 212 Kč

starosta obce

Zahradnické práce
Jaroslav Oupic

Kompletní realizace zahrad a mnoho 
dalších činností v zahradnických 
pracích (kvalita a dobrá cena).

Tel.: 604 231 577
www.zahradyoupic.cz
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OÚ Vrábče oznamuje všem občanům,
že v sobotu dne 8. dubna 2017 bude proveden

Sběr nebezpečného odpadu a vekoobjemového odpadu

Slavče
Vrábče – zastávka
Kroclov
Vrábče – ves
Rozinka
Koroseky

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
10:45 - 11:15
11:30 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:15

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   
FCC, 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. dubna 2017

Ilustrační foto

Posezení s dechovkou
Vážení spoluobčané, milovníci dechové hudby, 
dovolte mi, abych Vás pozval na 3.ročník 
hudebního odpoledne “Tři dechovky v jednom”  
které se uskuteční  dne 22.dubna  2017 v nových 
prostorách Obecního domu ve Vrábči od 15.00 
hodin.

Čeká Vás příjemné hudební odpoledne kde Vám 
k  dobré náladě a třeba i k tanci bude vyhrávat  
dechová Hudba z Marsu + K-KLUB + Novoveská 
pětka. Doprava bude zajištěna autobusem. 
Předpokládané ukončení ve 20.00 hod.

Trasa autobusu:
Slavče - náves
Vrábče - zastávka - před hospodou
Koroseky - náves
Záhorčice - náves
Jamné - náves
Kroclov - autobusová zastávka
Vrábče - ves - před Obecním domem

14:00 
14:05
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40

Srdečně zve starosta
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Zákaz ukládání větví z tůjí na kompostárnu do 
sekce VĚTVE
Vážení spoluobčané, z důvodů komplikací při štěpkování – drcení větví z tůjí , dochází k častému zanášení a 
ucpávání vyhazovacího tubusu u štěpkovače. Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádám, aby jste na skládku větví 
přestali ukládat odpady z tůjí. K tomuto opatření je provozovatel nucen přistoupit z toho důvodu, že žádná 
firma nechce uložené větve z tůjí štěpkovat. V případě, že toto opatření nebude respektováno, bude ze strany 
provozovatele pana Zdeňka Kubaty skládka větví uzavřena a to pro veškeré ukládání větví. Z tohoto důvodu 
Vás žádám, aby ořezané a vykopané tůje byly likvidovány na vlastním pozemku a na vlastní náklady každého 
majitele tůjí. 

Ostřihané tůje – větvičky do délky cca 20 cm je možné ukládat na kompostárnu do sekce TRÁVA. Děkuji 
Vám za pochopení.

Malé ohlédnutí za rokem 2016 a akcemi pro rodiny a děti
Protože se Mateřské a rodinné centrum Vrábče za podpory Obce Vrábče a místních spolků snaží přispět svou 
činností k rozšíření nabídky prorodinných aktivit v naší obci, rádi bychom se krátce ohlédli za rokem 2016, který 
byl druhým rokem fungování MRC a touto cestou také poděkovali všem, kteří akce podpořili. A že jich málo 
nebylo.
Rok 2016 jsme odstartovali druhým ročníkem karneválku, pro děti z batolecího klubíku ale i pro starší děti jsme 
uspořádali malé Velikonoční dílničky a dále jsme pro děti připravili zábavné dopoledne ve spolupráci s firmou 
Partynazahradě. Největší akcí v loňském roce byl ale určitě Dětský den, který byl spojený se Dnem otevřených 
dveří hasičské zbrojnice SDH Vrábče a účastnilo se ho přes 120 dětí i ze širokého okolí. Na podzim jsme 
společně uklidili les, pouštěli jsme draky a lampionový průvod otevřel dětem stezku odvahy. Před vánocemi 
jsme se ještě s maminkami a dětmi sešly k vánočnímu aranžování a tvoření a 3. 12. nás navštívil také Mikuláš 
s andělem a čertem, kteří dětem rozdali balíčky (tímto děkuji Šárce Jarošové z organizaci). Z poslední akce je 
také naše doprovodná fotografie. Finančně a sponzorsky naši činnost podpořili: Obec Vrábče, Jihočeský kraj, 
Budějovické štěrkopísky s.r.o., Partynazahradě, MPRINT s.r.o., Eko-kom a.s. , Elektrowin a.s. , Ekolamp s.r.o., 
Corax Trading s.r.o., Vlastimil Hrdina a mnozí další.

A co nás čeká v roce 2017?
Každou středu od 9:00 – 11:30 hodin bude, jak je již zvykem, otevřený batolecí klubík pro nejmenší  děti a 
rodiče na rodičovské dovolené.

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME VRÁBČI A OKOLÍ
Jarní kolo úklidu naší obce se uskuteční v  sobotu 8. 4. 2017, bližší informace budou včas zveřejněny, 
pravděpodobný začátek akce bude ve 14:00 hodin u hasičárny 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY U HOSPODY NA 
ZASTÁVCE

Jako již tradičně se sejdeme k čarodějnickým hrám v 17:00 hodin 
na zahradě u hospody, po té ozdobíme Májku, vyladíme čarodějnici 
a budeme opékat buřtíky (buřty, chleba a dobrou náladu s sebou)

A ZDE JE PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS AKCÍ 
PRO DĚTI A RODINY NA ROK 2017:

8. 4. 2017 – akce Ukliďme Česko (Ukliďme 
Vrábči a okolí)
30. 4. 2017 – Pálení Čarodějnic a stavění 
Májky u Hospody Na zastávce
10 .6.2017 – Dětský den
7. 10. 2017 – Drakiáda
2. 12. 2017 – Mikulášská nadílka


