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Letní výlety

Minule jsem vám dala typ na výlet do Římova a teď vás chci seznámit s dalším zajímavým místem nedaleko naší 
vesnice. Nad Habřím je malý kostel sv. Víta. Pokud se k tomuto tajuplnému a romantickému místu budeme chtít 
dostat, musíme na návsi v Habří odbočit vpravo do kopce a vystoupat až k lesu, kde se nám pohledem zpět 
naskytne krásný pohled do údolí. Po krátké cestičce uvidíme žlutobílou kapličku, která stojí vedle dochované 
devítimetrové stěny kostela.
 Na tomto místě se patrně nacházela kaplička se zázračnou vodou. Tradovalo se, že roku 1621 uzdravila 
tato voda chromého vojáka a díky zázračnému prameni se navrátil zrak i slepci. Lidé začali na toto místo 
docházet, aby se napili nebo opláchli léčivou vodou.  Místo velmi proslulo a  bylo rozhodnuto o tom, že si místo 
zaslouží, aby tu stál i kostel. Základní kámen byl položen v roce 1644 a při této významné události prohlásili 
místo za svaté. Během tří let byl postaven poutní kostel v gotickém slohu. V roce 1644 byl vysvěcen opatem 
Jiřím Wenduschuhem. Tak vzniklo i nové poutní místo. 
 Kostel měl v interiéru tři oltáře – hlavní sv. Víta, blahoslavenou Pannu Marii a sv. Josefa. Farníci raději 
chodili k Vítovi než do kostela v Dubném, což byl možná i důvod, proč si v polovině 18. století farář z Dubného 
stěžoval na budějovickém vikariátu, že se u Víta shromažďují stoupenci Husova učení. Na základě dekretu   
o nadbytečnosti kostelů a kaplí  císaře Josefa II. byl kostel v roce 1787 zrušen a uzavřen. Tím se dostal do 
vážného stavebního stavu, v roce 1861 se propadla klenba a kostel se proměnil v ruinu. Za šest let byla velká 
část zdiva stržena a materiál posloužil na stavbu myslivny. Oltáře z  interiéru byly převezeny do Boršova. 
V  ruinách kostela býval umístěný malý malovaný obrázek sv. Víta a obyvatelé z blízkého okolí se k němu 
chodili modlit a jejich prosby byly někdy vyslyšeny. Proto se obyvatelé rozhodli, že postaví kapličku novou, 
a proto požádali vyšebrodské opatství o místo a příspěvek. Nakonec byla roku 1890 za 165 zlatých a 80 
krejcarů kaplička vedle ruiny dokončena. Opatství přispělo materiálem a starým oltářem. Kaple byla téhož 
roku v červnu slavnostně vysvěcena. Bohoslužby probíhaly každou první neděli v měsíci, čtvrtou neděli po 
Velikonocích a o slavnosti sv. Víta se konaly poutě. Mši sloužili střídavě boršovský a strýčický farář.

Přečtete si uvnitř 
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 Dnes je o kapli pečováno a jižní zeď kostela byla 
v roce 1994 staticky zajištěna. Zazdily se vybourané části 
a koruna zdi dostala ocelovou výztuž. Omítka i cihly by 
měly být původní. Kaple je přístupná jen příležitostně, ale
celý areál je možné navštívit kdykoliv.
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Společenská
rubrika 

Pohanová Jana
Zemanová Magdalena
Šmilauer Petr
Kratochvílová Jiřina
Lávička Jan 
Řeháčková Zdeňka
Weber Vladimír
Kamišová Zdeňka
Hálová Ludmila
Fošumbauerová Marie
Stropek Václav
Chromý František
Rosecká Růžena

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
65 let
84 let
90 let
93 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci červenci a srpnu 
své významné životní 
jubileum oslavují:

Memoriál Jana Litvana
TJ Vrábče pořádá dne 5.7.2017 11.ročník Memoriál Jana Litvana  

fotbalový turnaj v kopané za účasti

I. vyřazovací zápas

II. vyřazovací zápas

Zápas o 3. místo

Finále

13:00 - 14:10

14:20 - 15:30

16:00 - 17:10

17:20 - 18:30

Občerstvení na hřišti zajištěno.
Při turnaji i po turnaji v pivním stanu zajištěno posezení při hudbě.

Vylosování turnaje proběhne ve 12:30 na hřišti TJ Vrábče

Sokol Lipí
Sokol Křemže

FC Nová Ves
TJ Vrábče

Posezení pod lípami na 
návsi ve Slavči 
Vážení spoluobčané dovolte , abych Vás 
pozval jménem OÚ Vrábče v sobotu 
dne 12.8.2017 od 15.00 hodin na náves 
do Slavče, k sousedskému  posezení 
na návsi s dechovou hudbou.  Zajištěno 
bude též občerstvení pivo, limo atd. 
Přijďte si popovídat se sousedy a 
známými na náves, jak za starých časů. 
Všichni jste srdečně zváni a na Vaši 
účast se těší  

Váš starosta a celé obecní zastupitelstvo.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRÁBČE K ZÁPISU

č.5/2017
ZASTUPITELSTVO OBCE

Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu - Ing. Lubomíra Fessla, p. Zdeňka Kubatu

Schvaluje
1)   Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2016. (7 hlasů pro)
2)  Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2016 bez výhrad. 
     (7 hlasů pro)
3)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
     č.: 1030037839/001 mezi obcí Vrábče a společností
     E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)
4)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
     č.: 1030028930/009 mezi obcí Vrábče a společností
     E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)
5)  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného
     věcného břemene mezi obcí Vrábče a Terezou
     Cábovou spočívající v uložení inženýrských sítí (7 hlasů pro)
6)  Návrh zadání změny č.1 ÚP. (7 hlasů pro)
7)  Žádost o změnu územního plánu obce Vrábče pro lokalitu
     B33 a to ohledně odstranění podmínky pořízení územní studie.
     (7 hlasů pro)

Pověřuje starostu
1)   K uzavření darovací smlouvy s poskytnutím finančního příspěvku
     5.000 Kč na akci „Dubenský běh pro dobrou věc” 2.ročník 

Bere na vědomí
1)  Rozpočtové opatření č.5/2017   
2) Informace v bodu Různé 

Ve Vrábči dne 3. 5. 2017

Léto s kulturou
Vážení sousedé, letos již po desáté jsme 
pro Vás přichystali Malou vrábeckou 
slavnost a premiéru hry v podání 
ochotníků eNDe Vrábče. Tu zahrajeme v 
sobotu 29.7.2017 v zahradě Hospody Na 
Zastávce. Hořká komedie má pracovní 
název Kdo to sem prsk a tento název 
už asi zůstane. Začátek plánujeme na 
20,30 a všechny Vás srdečně zveme. 
A protože se jedná o jubilejní události, 
sluší se poděkovat Vám všem, kteří nám 
fandíte a pro které to všechno  děláme. 
Díky a zachovejte nám přízeň, moc si jí 
vážíme. AN
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Ludmila Hálová

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.6/2016

ZASTUPITELSTVO  OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu - Ing. Lubomíra Fessla, p. Z.Novotný

Schvaluje
8)  Místo pro uzavírání manželství na Obecním úřadě ve Vrábči. Po projednání stanovilo pro uzavírání manželství
     den sobotu a místo budovu Obecního domu čp.230. (7 hlasů pro)
9) Předloženou smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vrábče a Architektonickým ateliérem ŠTĚPÁN ohledně
     zpracování změny č.1 ÚP obce Vrábče. (7 hlasů pro)
10) Předložený Doplněk č.3 Aktualizace Programu obnovy vesnice Vrábče a okolních osad 2014 – 2018, kde
      byla doplněna akce“Oprava hřbitovní zdi včetně márnice na hřbitově ve Vrábči. (7 hlasů pro)
11)  Předloženou cenovou nabídku na stavbu altánu proti oslunění v MŠ Vrábče od firmy Jihočeská stavební   
      spol. s.r.o. a KLEMPÍŘSTVÍ Patrik Voráček za cenu 52.790 Kč. (7 hlasů pro)
12) Pořízení leteckých snímků obce Vrábče a to lokalit: Vrábče-ves, Vrábče-zastávka, Slavče, Kroclov, Koroseky,
     Nová Hospoda, Rozinka a Slavče-rozcestí za cenu 24.000 Kč bez DP. (7 hlasů pro)
13) Prodloužení chodníku podél hřbitovní zdi k místu odkládání odpadů ze hřbitova. Navrhuje, aby tuto akci
       provedla firma Jihočeská stavební spol. s r.o za nabídnutou cenu 37.458 Kč včetně DPH. ZO s předloženým
     návrhem souhlasí a též souhlasí, aby prostranství před hřbitovem bylo osázeno zelení. (7 hlasů pro)
13) Předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
     Správa železniční dopravní cesty. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1)  Rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016 a č.8/2017
2) Informace v bodu Různé 

Letní výlety
Pokračování ze strany 1

Parkovat je možné buď v obci nebo až u myslivny. Zajímavá je cesta na kole, kde si užijeme slušný táhlý 
kopec, můžeme si pak odpočinout u kostela pod starými kaštany a užít si ticha a posvátného klidu. V knize 
Pavla Kozáka Tajemná místa na samém jihu Čech se můžeme o tomto místu dozvědět, že je považováno za 
jedno z nejsilnějších energetických míst regionu. Pak se můžeme vydat dál cestou do kopce a na rozcestí se 
rozhodnout pro cestu k Bohouškovické myslivně a zpět domů, nebo se dát doprava a dojet do Holašovic.
Přeji vám hezké letní dny a zajímavé zážitky na cestách.
Zdroj: Internet

Dětský den byl ve znamení indiánů a divokého západu a 
všichni jsme si ho užili
V sobotu 10. 6. 2017 odpoledne se na zahradě u Hospody Na Zastávce ve Vrábči konal třetí ročník dětského 
dne pod hlavičkou Mateřského a rodinného centra Vrábče, z.s. Počasí nám přálo a tak byla účast opět hojná. 
Podle našich odhadů přišlo okolo stovky dětí místních i z širšího okolí.
 Než se všichni sešli, zahrála nám Téměř divadelní společnost loutkovou dvojpohádku „Kouzelná 
píšťalka a Labutí panna“. Po té se mohly děti přihlašovat do soutěží, při kterých se naučily něco z indiánských 
a westernových dovedností – rozeznávání stop, hod tomahawkem, jízdu na koni, stavbu totemu, péči o koně 
nebo jak nenápadně přejít přes nepřátelské území. Veškeré jejich snažení bylo samozřejmě řádně odměněno. 
Ale pro děti i dospělé byly připraveny i jiné westernové aktivity, jako třeba střelbu z luku, rýžování zlata, anebo 

Pokračování na straně 4

Ve Vrábči dne 1. 6. 2017
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vytvoření indiánské čelenky či vlastního korálkového náhrdelníku nebo náramku. Malování na obličej si letos 
vzali na starost Eliška Stýblová Junková a Jana Vačkářová. Moc se jim dařilo a tak doufáme, že i děti byly 
spokojené. Komu zbývala energie, mohl ji vyskákat na skákacích atrakcích či vytancovat při doprovodné 
dětské diskotéce. 

PP

Pokračování ze strany 3

 Velké poděkování za to, že se dětský den mohl 
konat, patří Obci Vrábče a Budějovickým štěrkopískům 
s.r.o. Dále děkujeme všem sponzorům a dárcům, firmě 
Rossmann s.r.o., paní Pavle Kubešové (konzum Vrábče), 
panu Milanu Farbarovi (projížďky na koni), panu Vlastimilu 
Hrdinovi (Hospoda Na Zastávce Vrábče), manželům 
Hálovým, manželům Vlkovým (Partynazahradě) a firmě 
MPRINT s.r.o. Poděkování patří také všem dobrovolníkům: 
Kamilu Podzimkovi, Filipovi Tondlovi s  Klárkou, Petře 
Kalkušové, Pavle Kubešové ml., Jindře Vojčové, Vladimíru 
Petřinovi (Český klub zlatokopů), Elišce Stýblové Junkové, 
Janě Vačkářové, Denise Márové, Monice Tondlové, Evě 
Jelínkové, Marcele Pokorné a dalším. 

Předškoláci
z MŠ Vrábče


