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Jaro se blíží
Také se tak těšíte na jaro? Začíná už 20. března v  17.15 a jen pro informaci – velikonoční týden je od 
26. března do 2. dubna. 
Plánuje se, co je potřeba na zahradě udělat, co ošetřit, zasít a zasadit. Ve spojení se zahradničením 
existuje útlá brožurka „Výsevní dny podle Marie Thunové“, která se vydává speciálně pro aktuální rok. 
Jsou to způsoby hospodaření s  rostlinami a půdou v souladu s tzv. biodynamickým zemědělstvím, tedy 
alternativním způsobem hospodaření v  zemědělství. Biodynamické zemědělství se řídí hlavně naukou 
a působením vlivů vesmírné energie na zemědělskou výrobu. Je to kalendář konstelací pro zahrádkáře 
a zemědělce. Toto zemědělství je zároveň ekologické, spočívá v  používání organických hnojiv a zásad 
etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochraně životního prostředí a udržení biodiversity. Doporučují 
se speciální biodynamické preparáty, které zlepšují úrodnost půdy a odolnost plodin vůči chorobám 
a škůdcům. Toto zemědělství se dívá na pěstování zemědělských plodin, chov zvířat a zemědělského 
hospodaření všeobecně jako na součást kosmických procesů a počítá s  vlivem planet, hvězd, měsíce, 
slunce, souhvězdí a jejich umístění ve zvěrokruhu.
„Výsevní dny“ obsahují seznam prací na zahradě a na poli podle přírodních kosmických rytmů a příznivé 
dny pro včelaře. Najdeme zde přírodní způsoby hnojení a ochrany rostlin – zajímavý je kopřivový nálev, 
hnojení kompostem nebo osevní postupy. Každý měsíc vedle data a dne v  týdnu najdeme souhvězdí, 
kterým právě prochází Měsíc. V dalším sloupci je uvedena konstelace, vztahující se k růstu rostlin. Potom 
je uveden rostlinný orgán, který je podporován výsevem a kultivačními pracemi v každém dni – kořen list, 
plod a květ. Jsou zde ještě zmíněny přírodní jevy jako sklon k vichřicím a bouřkám, možnost zemětřesení 
a vulkanické činnosti a kritický den v dopravě.
Tak například v březnu nám tři planety přinášejí naději na nezbytnou jarní vláhu, Jupiter poskytne potřebné 
světlo a Saturn teplo, to aby se postaraly o dobrý a zdárný růst. Období výsadby je od 1. března, 0 hod. do 
11. března, 7 hod. Regulaci slimáků provádíme 27. 3. od 17–21 hod. Kritické dny v dopravě jsou 7., 9., 10., 
22. a  3. března.
Duben by měl být sušší, období výsadby 
je určeno od 1. dubna, 0 hod. do 7. dubna, 
16 hod. a od 21. dubna, 11  hodin do 
30. dubna, 24 hod. 

Pokračování na straně 4
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Společenská rubrika 

Fesslová Milena  
Mach Václav   
Kratochvíl Ladislav  
Šmídová Jana   
Šimeček Jiří   
Bláhová Emilie  
Šefránková Vlasta  
Ševčíková Marie  
Ohrazdová Marie  
Vepřek Jaroslav  
Zdrhová Blažena  
Bícová Zdeňka  
Jankovská Blažena 

55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
70 let
70 let
81 let
82 let
85 let
85 let
86 let
89 let

Jubilantům gratulujeme!

V měsíci březnu a dubnu 
2018 své významné ži-
votní jubileum oslavují:

23.2.2018 oslavili manželé František 
a Zdeňka Bícovi ze Slavče 66. výročí 
svatby. Nejstaršímu manželskému páru 
v obci přejeme ještě hodně 
společně prožitých let. 

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

POZOR! Změna termínu – hrací den 
NEDĚLE

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Vrábče   –

Zborov

Nové Hodějovice

Včelná

Rudolfov B

Ledenice B

Kamenná

neděle 8. dubna

neděle 22. dubna

neděle 6. května

neděle 20. května

neděle 3. června

neděle 17. června

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

Mariášový turnaj 
ve Vrábči 

V sobotu 3. 2. 2018 se konal již 
22. ročník Mariášového turnaje ve 
Vrábči, kterého se zúčastnilo 25 hráčů.

Pořadí na prvních třech místech:

1. Lejsek Josef 
2. Chaluš Vladimír
3. Novotný Václav

Z místních borců se umístil na 13. místě  
Ohrazda Jaroslav, na 21. místě Lavič-
ka Vojtěch a na 22. místě Šmíd 
Pavel. Poděkování především patří 
spoluorganizátorovi  turnaje Františkovi  
Vejskrabovi.

Konverzace 
v německém 

jazyce
Nabízím konverzace v německém jazyce 
(uroveň B1 a vyšši), připadně doučováni 
žáků. Tel.: 728 648 474
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V žádném případě se nesbírají žádné elektrospotřebiče, tyto 
patří odevzdat do sběrného místa, které má obec zřízeno.
Jediný elektrický spotřebič, který lze při tomto sběru odevzdat, 
je elektrický bojler.

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 fotb. hřiště
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  od občanů uvedené odpady. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce 
Vrábče, nikoliv pro podnikatele. V případě, že se v některé osadě vytvoří hromada odpadů, jako se to stalo 
při podzimním svozu v lokalitě Vrábče-zastávka, bude pro příští svoz určené pouze jedno centrální místo a to 
na návsi ve Vrábči. Případné dotazy zodpoví OÚ Vrábče.

Seznam míst - sobota 7. dubna 2018

OÚ Vrábče oznamuje všem občanům, že v sobotu dne 7. 4. 2018 bude 
proveden sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu.

Zahrady Oupic
Kompletní realizace zahrad a mnoho 
dalších činností v zahradnických pracích 
(kvalita a dobrá cena). 
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

Posezení s dechovkou
Vážení spoluobčané, milovníci dechové hudby, dovolte mi, 
abych Vás pozval na 4. ročník hudebního odpoledne „Tři 
dechovky v jednom“, které se uskuteční dne 21. dubna 2018 
v prostorách Obecního domu ve Vrábči od 15 hodin.

Čeká Vás příjemné hudební odpoledne, kde Vám k dobré 
náladě a třeba i k tanci bude vyhrávat dechová hudba z Marzu + 
K-KLUB + Novoveská pětka.

Doprava bude zajištěna autobusem.

Trasa autobusu:

Srdečně zve starosta

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
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deepWORK s Alenou

deepWORK je funkční skupinový trénink s
prvky  jógy, pilátesu a východního myšlení,
při kterém využíváme pouze váhu vlastního
těla. Je to atletický, jednoduchý a vysoce 
intenzivní cvičební program.

Zformuje Vám postavu, protáhne svaly, 
zlepší kardiovaskulární systém a rozhodně 
se u něj nebudete nudit. Vhodný pro 
všechny sportovní příznivce.

    KDY: středa od 19 hodin (od 7.3.2018)       
    KDE: Obecní dům ve Vrábči

     TEL: 728/648 474

Jste osoba se zdravotním znevýhodněním?
Je Vám více jak 50 let a nemáte práci?

pojďte s námi

„SPOLEČNĚ DO PRÁCE“

• Nabízíme bezplatně novou kvalifikaci

• Chcete využít možnosti zprostředkovat práci
na plný nebo částečný úvazek?

POKUD ANO

Zavolejte nám prosím na 774 158 401, 602 202 369 anebo napište
e-mail na: zapotocna@konicekcb.cz,  ambroz@konicekcb.cz
                                                   

                                                        

Koníček o.p.s.
Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice

www.konicekcb.webnode.cz

Roubovat ovocné dřeviny by se měly 
v  plodových dnech a mimo období 
výsadby, slimáky je potřeba regulovat 
od 22. dubna, 16 hod. do 24. dubna, 
2 hod. Regulace zavíječů a  molů od 
1. dubna, 17 hod. do 16. dubna, 10 hod. 
A víte, že v  naší knihovně se 
chystá zřízení „Semínkovny“ neboli 
semínkové banky?
Semínkovny jsou založeny na stejném 
principu jako knihovny, ale místo 
knih si vypůjčujete semínka. Výpůjční 
doba je, díky vegetační době rostlin, 
delší než u knih. Osivo v Semínkovně 
uložené je k dispozici zdarma a pro 
všechny. Pokud se vám rostliny podaří 
vypěstovat a získáte semena, vrátíte 
stejný balíček, jako jste dostali, aby 
je mohl využít někdo jiný. Rostliny 
můžete svobodně šířit dál, třeba 
mezi svými přáteli, podmínkou je 
nekomerční využití. Pokud budete chtít 
do Semínkovny věnovat vlastní osivo, 
mělo by pocházet ze zdravých rostlin, 
z chemicky neošetřené produkce, 
pěstované bez použití hnojiv. Semena 
nesmí pocházet z rostlin, na které 
se vztahuje některé z platných 
zákonných ujednání omezující jejich 
volnou distribuci (některé odrůdy 
jsou chráněné autorskými právy), 
není sdíleno ani osivo invazivních 
či zákonem chráněných nebo 
zakázaných druhů. Celá iniciativa je 
založena na dobrovolnosti a vzájemné 
důvěře všech zúčastněných. (internet). 
Nezapomeneme vás informovat, od 
kdy budete moci semínka do knihovny 
dávat, takže počítejte s  tím a zbylá 
semínka nevyhazujte.
Přeji vám krásné jarní dny a hodně 
zábavy při zahradničení.

   Ludmila Hálová
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Jaro se blíží


