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Masopustní průvod
v Čepicích
Letošní masopust v Čepicích, který byl
18. února, se organizátorům, čepickým
hasičům opravdu vydařil. Druhý ročník znovu obnovené tradice přilákal
více než padesát masek. Pod krásnými
maskami se skrývala velká většina čepických obyvatel, rodáků a kamarádů.
Ani letos nechyběl "vodník Luboš"(hudebník Lubomír Brabec), letos i
s významným hostem, známou šumavskou sochařkou Vladimírou Tesařovou.
Hudební doprovod zajistil harmonikář
Vladimíra Tesařová a Lubomír Brabec.
Míla Ježek se svým kolegou bubeníkem
ze skupiny Orchidea. Čepičtí starousedlíci i chalupáři maškarní průvod
vítali dobrým jídlem a pitím, a tak nebylo divu, že pro slabší jedince to byl
náročný den. Po závěrečné společné
fotografii se pokračovalo do pozdních
nočních hodin v hospodě "U Polenů".
Jaroslav Potužník
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Masopustní průvod v Rabí
Dne 18. února jste se mohli zúčastnit masopustního průvodu, který se koná každý rok a stále
nás přibývá. Tentokrát se nás sešlo 16 masek.
Měli jsme zde i posilu ze Sušice. Průvod začal už
v 9 hodin ráno a končil až ve večerních hodinách
v 18.30. Dobrý voják Švejk Petr Balcar nám po
celý den hrál na harmoniku a na housličky zahrál pan Ladislav Vokatý. Mohli jste vidět: babku kořenářku, pana doktora, uklízečku, kata,
šašky, bojovníka, Jana Žižku, Šejka, krejčího,
úředníka, vězně a koně. Celkem se vybralo 8 658
Kč. Děkujeme všem, kteří nás přivítali, za dobré
pohoštění a dobrou náladu a finanční dary.
-rk-

U Hejpetrů.

Pan Löffelmann st.

M. Balcarová, L. Brejchová, J.Turková, J. Brejchová, L. Vokatý.
Jan Žižka s bojovníkem.

Šejk Z. Mergl s L. Vokatým odjíždějí do Dubaje.

Fotoreportáž—maškarní Rabí

Tomáš Duda.
Alena a Míra Kraucherovi.

Tomáš Duda, Otakar Kristofovič, Roman Lupíšek, Lucie Leopoldová,
Jiřina Slivková, Lukáš Sedlák, Václav Ninger.

Hana Holečková.

R. Fryje, J. Brejchová, V. Fryjová.

Lucie Brachtlová.

Lucie Hebláková, Klára Hebláková.
Miroslav Kraucher, Milan Reindl.

Petr Houdek, Marie Sojková.

Foto: Roman Lupíšek, Milan Reindl

Renato Santana, Jaroslava Brejchová.

Lucie Leopoldová, Vendula Petránová, Václav Ninger.

Martin „Maisner“ Kraucher.

Roman Lupíšek.

Vlaďka Švarcová.

David Kučera.

František Podloucký, Drahomíra Houdková, Vít Dušek.

Lucie Hebláková, David Kučera.
Foto: Roman Lupíšek, Milan Reindl

Dětský maškarní karneval
na Rabí
Dne 14. ledna se konal tradičně dětský maškarní karneval. Na této akci se pokaždé sejde
mnoho masek. Kapela Mejdan, která pochází
z Plánice, zde úspěšně hrála i minulý rok.
Připravené byly opět tři disciplíny a děti tak
mohly vyhrát něco dobrého. Program měly na
starosti Marie Jamrichová, Drahomíra Houdková a Jaroslava Brejchová. Bylo zde i mnoho
dětí z okolních vesnic. Děkujeme všem za
účast a příští rok se na vás opět těšíme!
-rk-

Štěpán Kraucher.

Děti Vintrů.

V Bojanovicích je živo!
Štědrovečerní setkání u
kapličky v Bojanovicích. Již
po páté jsme se letos sešli
v Bojanovicích o Štědrém
večeru u kapličky při zpívání koled. Hasiči jako vždy
dopoledne připravili přístřešky a zázemí celé akce.
Večer po výborné večeři a
v dobré sváteční náladě
jsme se sešli u kapličky.
Nechybělo svařené víno,
vánoční čaj a dobroty, které
naše hospodyňky přichystaly. Kouzlo rozsvíceného
vánočního stromu a osvětlené kapličky s malým krásným betlémem vykonalo

své. I počasí, které nám celý
den nepřálo, jakoby podlehlo té kouzelné moci. Ve 22
hodin přijelo „Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů“ a zakrátko již
návsí zněly tóny známých
koled. Celou sváteční atmosféru skvěle doplnily hořící
louče a prskavky. Loučili
jsme se poslední koledou
Narodil se Kristus Pán ….. a
každý stál se zapálenou
prskavkou a zpíval. Byl to
ten nejkrásnější dárek a poděkování našim hasičům za
přípravu všech akcí v roce.
Vše se povedlo a tak se těšíme - zase za rok.

Více na: http://bojanovice.webnode.cz
Marie Růtová , Petr Nový

Silvestrovský „VEJŠLAP“
To je další z akcí bojanovických hasičů.
A jak vznikla? No to když se dá dohromady dobrá nálada, hezké počasí a chuť
si užít hezkého dne s přáteli.
Bylo několik tipů, kam se vydat, ale
nakonec se zvolil výlet na Homoli. Natiskli jsme pozvánky a na Silvestra ve
14,00 hod. jsme se sešli - jak jinak - u
kapličky. Bylo nás 19 a každý účastník
si nesl občerstvení s sebou. Za krásného
počasí jsme vyšlápli na nejvyšší pahorek
v okolí Bojanovic, kde jsme se občerstvili, někdo svařeným vínem, jiný punčem
nebo čajem. Samozřejmě nechyběl přípitek šampaňským. Kochali jsme se pohledem do údolí, kde leží naše vesnička.
Z pravé strany mohutné panorama starobylého hradu Rabí a v dálce rýsující se
vrcholky šumavských hor, zleva pak
monument skal vápencového lomu.

Tento pohled se některým účastníkům
naskytl poprvé. Všichni byli „Vejšlapem“
uneseni a naši chalupáři z Holandska a
Belgie? Ti obzvlášť. Bylo to nádherné odpoledne a tak zazněl i návrh—nová tradice

v Bojanovicích. A co vy, vydáte se s námi
za rok také? Těší se na Vás hasiči
z Bojanovic.
Marie Růtová , Petr Nový

V á ž e n í

s p o l u o b č a n é !

Dovolte mi, abych se v pár větách
zmínil o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Rabí, zvláště pak o kolektivu
Mladých hasičů. Letošní rok jsme započali 7. ledna výroční valnou hromadou,
kde jsme zhodnotili uplynulý rok 2011
a zároveň jsme si vytýčili cíle, kterých
bychom chtěli v tomto roce dosáhnout.
Bohužel i letos účast členů nebyla nijak
valná. Zvláště pak chyběla ta mladší
členská základna. V letošním roce máme celkem 63 členů. Z toho je 11 dětí,
11 žen a zbytek jsou muži. Vypadá to,
že bychom letos mohli postavit na soutěže družstvo žen. Možná, že se pletu,
ale v historii sboru si družstvo žen nepamatuji. Tak jen doufám, že nebudou
mít na soutěžích lepší časy než my
muži. Naši mladí hasiči se 11.2.2012
zúčastnili 15. zimního srazu mládeže

Soutěžící plnili celkem 15 disciplín a to:
střelba hokejkou na brankáře, uzlování

47. místo. Tak snad příště to bude
lepší. Ale i tak byly děti na poslední
schůzce odměněny medailemi. Měly z nich radost, i když byly čokoládové. A na konec jsme si postavili
velkého sněhuláka, kterého si jistě
všiml každý, kdo šel kolem hasičárny. A co chystáme s dětmi teď? Určitě to bude návštěva bazénu. Jelikož je ale ten v Horažďovicích zavřený, tak bychom chtěli navštívit

uzlů, topografické dovednosti, shazování kuželek hadicí, přeskok přes švihadlo,
lezení přes žebřiny, šplh po tyči, sestavování puzzlí na čas, věcné prostředky,poznávání obrázků (strom, houby,
ptáky), házení míčem na koš, házení
kroužky na kužel, házení šipkami na
terč, chytání rybiček na terč a zapamato-

bazén ve Kdyni. A potom už to budou jen tréninky na soutěže dětí i
dospělých. Určitě se o nějakých
úspěších zase zmíníme.
v Sušici. Je to soutěž, kterou pořádá
v zimních měsících Okresní sdružení
hasičů a koná se v nějaké sportovní
hale. Letos se soutěže zúčastnilo 82
pětičlenných družstev. 30 družstev bylo v kategorii mladší a 52 v kategorii
starší. Nám se podařilo sestavit do každé kategorie po jednom družstvu.

vání věcí během 20 sekund. Bohužel se
nám letos moc nedařilo, a tak úspěch nic
moc. Mladší družstvo obsadilo ve své
kategorii 26. místo a starší

Závěrem bych vás chtěl pozvat na
hasičský ples, který se uskuteční
tuto sobotu 25.2. v kulturním domě
v Rabí. V pátek 24.2. od 18 hod. přijímáme připravené věcné dary do
tomboly.
Václav Hejpetr

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jméno a příjmení: ____________________________________
Bydliště: _____________________________________________
Rodné číslo: __________________________________________
Telefon: ______________________
E-mail: _______________________
Přihlášky zanechte na MěÚ Rabí u p. Jamrichové nebo zasílejte
elektronicky na adresu rabskenoviny@seznam.cz do 13. dubna 2012.

Město Rabí má vedle znaku i prapor
Rabí – Představitelé města Rabí
převzali v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR dekret na vlajku
pro město Rabí. Ten z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslavy Němcové převzal starosta Rabí Milan
Leopold. „O vlajku jsme žádali
dvakrát, ale podvýbor pro heraldiku a vexilologii měl vždy k návrhu
vlajky výhrady. Šlo především o
barvu vlka a jeleního paroží, kde
se historicky nemohl sjednotit názor na barvy původního městského znaku. Nakonec podvýbor pro
heraldiku a vexilologii vycházel z
jediného dochovaného opisu privilegia Marie Terezie z r. 1761,

kde je jednoznačně znak popsán,“
řekl Deníku Leopold. Rabskou
vlajku tvoří list se dvěma vodorovnými pruhy, modrým a zubatým bílým, v poměru 2:1. V modrém pruhu je běžící hnědý vlk se
šikmo položeným zeleným jelením parožím kolem krku. Bílý
pruh má devět čtvercových zubů
a osm stejných mezer. Městu Rabí
byl dne 9. září 1513 králem Vladislavem Jagellonským udělen
městský znak. O jeho navrácení
bylo žádáno v r. 2010 a dne 1. 4.
2010 byl znak slavnostně předán
do rukou starosty Leopolda společně s dekretem o navrácení titulu města. „Nyní necháme vlajku

Rabí ozářily svíčky
Rabí - Večerní prohlídky se svíčkami na
hradě Rabí přilákaly stovky lidí. Teploměr
ukazuje nulu, sněží a hrad Rabí je tajemně
osvětlen. Přicházím k bráně a na cestu mi
svítí lucerničky. Nejsem sama, kdo v tuhle
chvíli zavítá na hrad, zájem o večerní návštěvu je velký, vstupenky jsou zcela vyprodány, jak mi potvrzuje průvodkyně a zároveň pokladní hradu Rabí Radka Půroková.
„Na tyto večerní prohlídky při svíčkách se
hlásilo hodně lidí. Prohlídky jsme měli naplněné už ve čtvrtek. Během nich se návštěvníci dozvědí o historii hradu, o vánočních
zvycích na hradě, dokonce jsou připraveny i
vánoční tabule podle toho, jak tenkrát vypadaly,” popisuje Půroková. Procházím bránou a malý hlouček lidí se hřeje nad rozpáleným ohněm, který je téměř uprostřed nádvoří. A to už nás svolává průvodkyně a
jdeme na prohlídku. Popisuje nám, která
zeď co je, který prostor byl k čemu využívaný a všichni pečlivě poslouchají. Po

ušít a vlajka bude v letních měsících vysvěcena společně se
slavnostním otevřením našeho multifunkčního domu v Rabí,
který byl zkolaudován a každým dnem se bude do nového
objektu stěhovat městský úřad,“ dodal starosta.

zhlédnutí hluboké studny, u které téměř
nikdo neodolá se do ní podívat, se přesunujeme do míst, kde už je možné na vlastní oči
vidět, jaká vánoční jídla se v historii jedla.
Například je zde čočka, hrách, vánoční kuba, vepřové maso a chléb a nechybí ani tradiční pečivo, vánočka. Místností voní pečené
kuře. Po příchodu do další místnosti se
všichni usmějí. Sedí tam jeden z dřívějších
obyvatel hradu a „cpe” se vánoční večeří,
pečeným kuřetem, mastnotu má až za ušima. Každý si jde alespoň přivonět a nejeden
by si také dal. „Ten bude asi pěkně přecpaný, než tyhle prohlídky skončí,” slyším za
sebou z davu. Dotyčný se jen pousměje a v
jídle se nenechá rušit.Všichni už se klepou
zimou, ale nikdo z prohlídky neodejde. Vystoupíme dokonce i do prvního patra, odkud je vidět široko daleko a každý se pokochá tou možností se z výšky rozhlédnout.
Trochu nám v rozhledu brání tma, ale i tak
to na atmosféře neubere. Poslední zastávkou, kam nás průvodkyně vede, je sklepení
v podzemí. Mužská populace se nejvíce

1. Rábský bál
Dne 4. února se na Rabí v kulturním domě konal ples, organizovaný spolkem
Rosa. Zahrála nám kapela Orchidea. Ve
22 hodin zpestřila večer taneční skupina
Otavěnky ze Žichovic. Bohatý byl i výběr
tomboly - vyhrával každý zakoupený
lístek, a tak si všichni odnesli hodnotný
dar . Celkem se nás zde sešlo 70 občanů.
-rk-

zajímá o žulové koule, které dříve byly
používány k boji. Ale jako na správné
předvánoční prohlídce, tak ani tady nechybí vánoční stromeček. Téměř nikdo
neodolá a každý si zapálí svíčky, které
jim předtím sfoukl vítr, a dokreslí tak
krásnou vánoční atmosféru. Všichni z
této prohlídky odcházejí nadšeni. „Bylo
to krásné. Chodíme sem skoro každý rok
a vždy je to moc pěkné, líbí se nám to.
Ani zima nás neodradila, jelikož jsme s ní
počítali a bylo to v podstatě i hezké dokreslení. K zimě a k Vánocům sníh patří,”
říká Alena Skřivánková. Stejný názor má
také Karel Krátký. „Bylo to parádní. Je
hezké, že se dělají i takovéto netradiční
prohlídky. Myslím si, že lákají více lidí
než ty běžné. Tyhle jsou takové záživnější
a jsou také moc hezky připravené, fakt
jim smekám. Určitě přijdu i příští rok,
pokud budou,” prozrazuje Krátký. Každý
z návštěvníků se po prohlídce jde ohřát k
ohni, nad kterým se vaří svařák a horký
čaj. K ochutnání je zde i vánoční cukroví.

Rozhovor s panem Zdeňkem Houdkem:
Milí čtenáři, žijí mezi námi lidé, kteří mají velmi zajímavé koníčky. Máme v Rabí mistra v rodeu, sportovního
střelce, chovatelku hadů a jiné havěti…… Jako prvního jsem vybrala Zdeňka Houdka, který je milovníkem létání
Přiznám, že od jara do zimy, ve volném čase zajímá nejvíce mého manžela, odkud fouká vítr. Nesliní a nevztyčuje prst, ale
zavolá si na sondu na Svatobor, kde mu příjemný ženský hlas
oznámí, jak je a jak bude v nejbližších minutách, aby mohl hned
hodit „padák“ na záda a odletět. Dovolila jsem si svému manželovi položit několik otázek.
Vím, že to byl tvůj sen od dětství létat a vznášet se—proč
zrovna paragliding? Vzpomínáš, odkdy jsi začal létat?
Létání mě přitahovalo od dětství, ale možností bylo velice
málo a financí ještě méně. V 10 letech jsem se věnoval leteckému modelářství, kterému se s přestávkami věnuji
dodnes. Po roce 1989 možností jak se dostat sám do vzduchu výrazně přibylo. Ta nejlevnější forma je paragliding.
V roce 2003 jsem absolvoval základní výcvik v Beskydech
a po získání pilotního průkazu A jsem začal samostatně
létat. Následoval kurz motorového paraglidingu a pokračovací kurz pro získání licence B.
Co je to paragliding?
Je to létání na para, česky padákovém glideru -kluzáku.
Ten je ušitý ze speciální syntetické tkaniny opatřené nátěrem, aby nepropouštěla vzduch. V přední- náběžné hraně
jsou otvory, kterými se do vnitřku křídla tlačí vzduch,
čímž se vytvoří kapkovitý profil. Obtékáním takového
profilu vzduchem na křídle vzniká vztlaková síla,která
umožní pilotovi udržet se ve vzduchu tak jako každému
letadlu. Pilot je pod vrchlíkem zavěšen na několika řadách tenkých, ale velice pevných kevlarových šňůr. Šňůry
z pravé a levé poloviny vrchlíku jsou pomocí speciálních
karabin upevněny k postroji—sedačce.

Co je součástí postroje a nezbytnou výbavou pilota?
Součástí postroje je také záložní padák, který v případě
neřešitelné situace ve vzduchu slouží k záchraně života.
Další nezbytnou výbavou
pilota PG je přilba, pevné
kotníkové boty, dobré termo
oblečení, kombinéza, rukavice. Pro lepší využívání stoupavých proudů se používá
tzv.vario, což je barografický
výškoměr, který ukazuje i
rychlost stoupání a klesání a
dává pilotovi tyto informace i
pomocí zvukového signálu.
Dalším pomocníkem je mapová navigace GPS, která
slouží jako mapa a zároveň
umožní přesné vyhodnocení daného letu pomocí počítačového programu. Takto zpracovaný záznam letu lze poslat
pomocí internetu do národní i světové soutěže v létání na
PG. Pro zájemce uvedu adresu:http://www.xcontest.org/
world/en/. Protože tyto moderní elektronické přístroje neumí pracovat bez elektrické energie, je nanejvýš užitečné mít
ještě klasický letecký kompas pro případ vlétnutí do mraku
a tím i ztrátě orientace. Celý komplet musí odpovídat svými
rozměry velikosti a hmotnosti pilota. Jen pro ilustraci: pilot
vážící 80kg potřebuje křídlo o celkové ploše cca 28 m2, jehož
rozpětí je podle typu kolem 12m. Kompletní výbava váží asi
20 kg a celá se vejde do batohu, který si každý paraglidista
musí vynést na kopec, ze kterého může odstartovat.
Co vše je potřeba ke startu?
Start je poměrně náročná část vlastního letu, zvlášť když
povětrnostní podmínky nejsou ideální. Vypadá to asi tak, že
pilot, který hodlá startovat, rozloží padák na zem tak, aby se
mohl rozběhnout proti větru, který mu celou operaci usnadní. Navleče si a řádně zapne postroj, ke kterému
připne volné konce šňůr. Jednotlivé šňůrky nesmí být nikde
zamotané a zauzlované, protože by způsobily změnu geometrie celého padáku, a tím i letové vlastnosti křídla. Předletová příprava je nejdůležitější operací, protože ve vzduchu
už se toho moc opravit nedá a nikdo vám už nemůže pomoci. Jakákoliv chyba či opomenutí může mít závažné následky, za které má každý pilot plnou odpovědnost. Pokud je
vše zkontrolováno, pilot uchopí do každé ruky řídicí šňůru,
poté popruhy, ve kterých jsou spojeny šňůry spojující postroj s křídlem a rozběhem proti větru musí padák

nafouknout a zvednout do polohy nad hlavou. Mírným
přibrzděním pomocí řízení vrchlík stabilizuje, provede
kontrolní pohled a pokud je vše v pořádku, odbrzdí padák a běží tak dlouho, až ztratí kontakt se zemí a letí. Po
startu se pohodlně usadí v sedačce, sleduje prostor kolem sebe a snaží se najít stoupavý proud, ve kterém by
mohl nabrat potřebnou výšku.

Jaké jsou pocity po úspěšném přistání na zem?
Pokud se celý let zdaří, je to nepopsatelná radost. Tomu,
kdo to nikdy nezkusil, se to dá dost těžko popsat.
Poměřují se v tomto sportu dovednosti?
V létání na padácích probíhá spousta soutěží od místních
(sušický podzimní extrémní závod ), po mistrovství ČR v
PG, Liga PG, Mistrovství světa v PG, kde naši reprezentanti a reprezentantky dosahují vynikajících výsledků.
Může létat kdokoliv?
Pro to, abychom mohli legálně a bezpečně létat, je potřebné splnit několik požadavků. Základem je absolvování
základního výcviku pro získání pilotní licence. Pod odborným vedením zkušených instruktorů a složením zkoušek
jak z teorie, tak praktického létání, můžete začít sami létat.
Pilotní průkaz sám ovšem nestačí. Další neméně důležitou
věcí je výbava a pojištění.

Tomu, kdo to nikdy nezkusil, se to dá dost těžko popsat.

Na jakém principu funguje létání bez motoru?
V bezmotorovém létání se využívá dvou principů, které
umožní bezmotorovému stroji vystoupat do výšky. První je tzv.svahové proudění, které vzniká obtékáním překážky—kopce masou vzduchu. Na návětrné straně kopce se dá takto poletovat celé hodiny, avšak odletět někam jinam není možné bez dalšího jevu, který se nazývá
termika. Pro vznik termického stoupavého proudu je
potřeba sluneční energie, která zahřívá zemský povrch.
Od něj se ohřeje i okolní vzduch. Protože teplý vzduch je
lehčí než chladný, stoupá vzhůru a vytváří stoupavý
proud, ve kterém, pokud jej najdeme, můžeme stoupat i
my piloti bezmotorových kluzáků a nabrat tak potřebnou výšku k přeskoku do dalšího „stoupáku“. Vyhledávat stoupavé proudy ve vzduchu, který není vidět, vyžaduje spoustu hodin tréninku a znalostí zvlášť z meteorologie a fyziky, naučit se číst terén a správně odhadovat
možná místa vzniku stoupavých proudů. Pokud je dobrá
předpověď počasí, zkušený pilot dokáže uletět i stovky
kilometrů. Poslední fází letu je přistání. Důležité je naučit se udělat správný rozpočet tak, abychom přistáli tam,
kam chceme a ne jinam. Před vlastním manévrem je velice důležité zjistit směr větru a přistávat vždy proti němu. Protivítr nám pomůže snížit rychlost padáku vůči
terénu, umožní lehce dosednout na nohy a po krátkém
doběhu stát opět šťastně na zemi.

Podléhá vybavení nějakým zvláštním kontrolám?
Každý padák musí jednou za rok na technickou prohlídku
k výrobci. Tam se kontroluje propustnost tkaniny, stav a
délky šňůr, opotřebení popruhů, stav karabin, šití, provedou se potřebné opravy. Vystaví se certifikát a potvrdí do
technického průkazu platnost prohlídky. Platná technická
prohlídka je podmínkou pro uzavření zákonného pojištění
pro případnou škodu, způsobenou provozem padáku třetí
osobě. Pojištění lze uzavřít prostřednictvím Letecké amatérské asociace, která zajišťuje všem svým členům

Postroj na let pomocí vrtule.

potřebné služby. Vzhledem k tomu, že licence nemá
neomezenou platnost, je potřeba každé dva roky požádat o vydání nového pilotního průkazu. Pro určité obory je nutné tuto žádost doplnit potvrzením vystaveným
leteckým lékařem.
Jaké bys uvedl pro případné zájemce tohoto sportu
možnosti v našem nejbližším okolí?
Náš klub se jmenuje Paradelta, klub Sušice. Náčelníkem
je Jan Tomas. Scházíme se v Sušici každý pátek po 18.
hod. na brifinku na „Letišti“. Startoviště jsou v Sušici,
kopec Kalovy (SZ vítr), Svatobor (V vítr), cvičný terén
Rok (JV vítr). Další možnost je sjezdovka v Hartmanicích a na Špičáku. V Německu máme nejblíže Malý Ostrý a nově i Velký Javor. Ve spolupráci se sušickým

Hrad Rabí.
OFFparkem funguje pobočka Beskydské školy létání, které jsem absolventem a mohu doporučit. Veškeré informace lze dnes najít na internetu, tak
nemá cenu zacházet do podrobností.
Další příležitosti k létání, které nejsou
příliš daleko, skýtají letové terény ve
Slovinsku, Rakousku a severní Itálii.
Případným zájemcům rád poskytnu
informace i pomoc a praktické seznámení s padákovým létáním, jak bezmotorovým, tak i motorovým.
Jsem pyšná na svého manžela, když mi
mává nad hlavou z předpisové výšky a
nešoupe nohama nad baštou a říkám si:
„Mám doma bláznivého dobrodruha nebo
je to nebojácnost a velká odvaha?“
Děkujeme za rozhovor
Připravila: Drahomíra Houdková

Babiččina žemlovka se sněhem z Podkozí (6 porcí)
1 toastový chléb nebo veka
1 l mléka
1 vanilkový cukr
1 skořicový cukr
2 měkké polotučné tvarohy
4 vejce
1 kg jablek
50 g másla
100 g cukru
drcená jádra vlašských ořechů
rozinky
0,1 l rumu
Na sníh:
3 bílky
150 g cukru

Vlažným oslazeným mlékem navlhčíme toastový chléb a plátky klademe do máslem vymazaného pekáče.
Rozšlehaný tvaroh s vanilkovým
cukrem a dvěma vejci rozetřeme na
toastový chléb. Oloupaná a nastrouhaná jablka klademe na tvaroh, posypeme vanilkovým cukrem, skořicí,
rozinkami namočenými v rumu a
vlašskými ořechy. Na vše opět položíme plátky toastového chleba namočeného v mléce. Zalijeme zbytkem mléka a dvěma rozšlehanými
vejci. Pečeme v troubě předem vyhřáté na 200°C.

Když je žemlovka dobře zapečená, vyjmeme jí z trouby a celý
pekáč pokryjeme předem ušlehaným sněhem s cukrem. Opět vložíme do trouby a necháme sníh
ve vyhřáté troubě zezlátnout.
-rkPřejeme dobrou chuť!

SDH Rabí Vás zve na

Hasičský bál
dne 25. února od 20. 00 hod. v KD Rabí
hraje kapela Orchidea
Bohatá tombola!

Hrad Rabí zve občany Rabí, Bojanovice a Čepice
na prohlídku hradu zdarma po předložení občanského průkazu. Tato akce platí v měsíci duben
(víkendy) a květen (každý den, kromě pondělí).

Pozvánka
na výroční členskou schůzi
Rabského okrašlovacího spolku o.s.“ ROSa“
v sobotu dne 17. března 2012 od 15 hodin
v jídelně hotelu ATAWA Rabí
Program:
Zahájení
Hodnocení činnosti spolku za rok 2011
Hospodaření spolku za rok 2011
Volba nového výboru
Diskuse – návrhy na činnost 2012
Usnesení, závěr, občerstvení
Prosíme členy, aby přinesli 50,-Kč na členský příspěvek v roce 2012.

„Zkazky starých zbrojnošů“
Kmotr

v Akátovce. Sám byl výborným bavičem, hrál na harmoniku a dovedl udržet
zábavu i několik dnů. To nakonec dokumentuje i historka z dob jarmarečních, kdy při návratu ze strakonického
jarmarku zůstal viset v hospodě „U Holoubků“ v Babinech, kde čekal na vlakový přípoj. Domů přijel až po třech
dnech, když prý stačil zmeškat 36 vlaků.
No možná těch vlaků bylo přeci jenom o
něco míň. Z té heroické doby se připomíná i povzdech mnohých maminek

Autor: Pavel Voska
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podobný artiměsta. Jako
kl. Na podkladě této skutečnosti vznikl známý popě- neprovdaných dcer: „Od Kocandíků, takový se zapsal do análů i myslí lidí.
vek „V Strakonicích na jarmarce prodal Hamplíků a Chmelíků ochraňuj nás pa- Zároveň ale zůstal svým způsobem
Ferda všechny hrnce“,který se stal ja- ne“. Ale co naplat, odříkaného chleba tím starým kocandíkem, dobrým
kousi hymnou celé rodiny. Jeho ambice největší krajíc. Právě takovéto typy při- společníkem, zpěvákem a kamarábyly ale podstatně vyšší. Chtěl se stát tahovaly mladá vdavekchtivá děvčata. dem z mokré čtvrti, který se snažil
váženým občanem, majitelem realit a A tak i v tomto případě došlo k jisté me- pomoci i v těžkých dobách tzv. Proúspěšným zemědělcem. První krok salianci. Zpočátku se mladá rodina pro- tektorátu. Osvobození se ale nedožil,
udělal, když se oženil s Marií Šlapáko- tl o ukal a všel ij ak. Obra t nas tal zemřel v necelých 60 letech na leukevou, dcerou významného měšťana a s rozpadem Rakousko-Uherska a vzni- mii. V jeho duchu dál pokračoval
majitele realit z čísla popisného 9. Nut- kem Československé republiky. Radi- jeho nejmladší syn, také Ferdinand,
no říci, že to bylo manželství z lásky, kální přeměnu nastartoval přechod na kterého spadl nejen grunt, ale i
kterému ale nebylo moc přáno. Své asi k nově vzniklé Církvi československé dluhy, které musel splácet. Naštěstí
udělal i fakt, že Ferdinand byl pohled- husitské a posléze probíhající pozemko- ale, i díky své kocandické nátuře, vše
ný mladý muž, navíc velmi společen- vá reforma na počátku 20. let, která v pořádku ustál a začal psát další
sky aktivní. Byl totiž příslušníkem umožnila rozšíření pozemků nákupem i kapitolu v nově se rodící době. To už
stolní společnosti tzv. Kocandíků, takto pachtem a hlavně přestěhování do ob- je ale úplně jiná písnička. A tak snad
příznivců dobré zábavy a dobrého pití, jektu bývalého panského dvora do č. 2. nebude od věci rozloučit se
která se scházela v hospodě „Na Ko- Na rozjezd hospodářské činnosti si půj- s Kmotrem jeho oblíbeným slogačil u Kampeličky, ve které byl
nem: „Ať ty koně jdou“.
candě“, později „U Janoutů“

27. června 1991

Na škole v Rabí
ÚRYVEK ZE ZÁPISKŮ RÁBSKÉHO KANTORA P. MILOSLAVA HŮLKY

Správně volila okresní školní
rada ONV ve Strakonicích,
když za prvního ředitele nově zřizované měšťanské školy v Rabí ustanovila Františka
Kašpara, naroz. 3.7. 1908, dosavadního odborného učitele
z Horažďovic. Kvalifikován
byl pro matematiku, přírodopis a fyziku na měšťanských
školách podle tehdejšího systému pro tzv.II. odbor. Odborníkem byl zejména v přírodopisu. Pro ředitelskou
práci mu byla předností dokonalá znalost školských
předpisů. Byl to žoviální pán,
pohotový v myšlení i jednání,
společenský a jako správný
kantor také dobrý houslista.
Pocházel z Dubence na Příbramsku, vystudoval učitelský ústav, jeho první štací
byly Bušanovice na Vimpersku. Rád vzpomínal na studentská léta, když si z domova vozíval zásoby jídla
v pouzdru od houslí, protože
neměl kufr a houslový futrál
vypadal elegantněji než raneček svázaný z šátku.Vystrašil
tím však jednu paní, když při
nastupování do vlaku se futrál samovolně otevřel a paní
starostlivě a zděšeně vykřikla:“ Pro Krista Pána, mladý
pane, pozor na housličky!“
Ale místo stradivárek se vykutálel kastrůlek se zelím a
bramborovými knedlíky.
Bydleli v podnájmu u jedné
paní, která jim připravovala i

večeře. Když jednou byly k
večeři brambory a kyselé
mléko, kolega, stejně málo
majetný, ohrnul nos a povýšeně pravil:“Zase brambory…“ Paní se pohoršeně
zeptala :“ A copak byste si
přál?“ „Takhle marinovaného lososa…“ „A vy už
jste ho jedl?“ „ Já ne, ale
můj bratr ho viděl jíst…“
On pan ředitel vůbec rád
dával k lepšímu vzpomínkové zkazky. Také třebas o
inspektorovi, který navštívil pana ředitele v Kvášňovicích, aby ho napomenul
za nemírné pití, na které
nepřející huby poukazovaly.
Do Rabí jsme dojížděli vlakem motoráčkem v půl
osmé. Z nádraží v Žichovicích jsme chodili pravidelně zkratkou přes trať a po
říčním náhonu. Museli
jsme však při přecházení
kolejí dávat pozor nejen na
vlak, nýbrž také na to, není
–li náhodou přítomen
„osožák“ - totiž železniční
policajt, člen OSOŽ—
Ozbrojené stráže ochrany
železnice. Býval tam dost
často jeden ze Strakonic,
nějaký pan Majer. Sešel
jsem se s ním v Sušici v roce 1988 při oslavě stého výročí tratě Horažďovice—
Klatovy. Při tomto setkání
mi vysvětlil,

Miloslav Hůlka

proč býval tenkrát často v Žichovicích.
Pocházel totiž z Čímic a odtud měl i
svoji ženu. Na nádraží splnil svoji povinnost ostrahy kolejí a pak zašel domů
a k příbuzným v Čímicích. Domů vezl
vždycky něco dobrého ve služební brašně. A my se ho tenkrát báli. Nachytal
nás však jen asi jednou, spravilo to napomenutí a poučení, že se tam nesmí
chodit. Ve vlaku jsme byli už známými
pasažéry, pravidelně sedícími v kupé
motoráčku. Jeden průvodčí, vtipný a
družný, který už nás znal, když přišel,
vždycky spustil jarmareční kuplet a pobavil všechny přítomné cestující. Z cest
z nádraží v Žichovicích do Rabí a odpoledne zpět, mi zůstaly nejen hezké vzpomínky na pana ředitele a na krásnou
přírodu, ale i trvalá schopnost poznávat
kytičky. Dodnes bezpečně poznám
všechny, které jsem se naučil.

Zápisky rábského kantora
p. Miloslava Hůlky poskytl MUDr.
Pavel Voska, syn p. učitelky Boženy
Voskové, které je dal sám rábský kantor
p. Hůlka

Zprávičky z Městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané, v novém roce 2012 uplynuly dva měsíce, a proto mi dovolte Vás
seznámit s některými skutečnostmi kolem dění našeho městečka. Předně bych
se chtěl zmínit o dekretu na městskou
vlajku, který jsme získali dne 26.1. 2012
z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. V nejbližší době necháme vlajku
vyšít a vlajka bude v jarních měsících
vysvěcena společně se slavnostním otevřením našeho multifunkčního domu
čp.57, který byl úspěšně zkolaudován a
kde nyní sídlí městský úřad.
Od měsíce února je platná nová
(černá) známka na vývoz komunálního
odpadu od firmy Rumpold-P. Pokud ji
občané dosud nezakoupili, je nutné toto
urychleně učinit, neboť zaměstnanci nevylepené popelnice nevyvezou.Vážení
občané, dovolte mi, abych Vás seznámil
s několika číselnými údaji. Do r. 2007 se
vybíral paušální poplatek za odvoz popelnice a byli jsme kritizováni, že samostatně žijící občané (důchodci) jsou
v nevýhodě proti vícečlenné rodině. V té
době bylo odvezeno Rumpoldem 96,8 t
komunálního odpadu a obec vybrala za
odpady od občanů 275 tis. Kč. Firmě
Rumpold-P jsme zaplatili 322 tis. Kč, což
znamená, že jsme skončili ve ztrátě o 47
tis. Kč.. Za r. 2011 bylo odvezeno 145 t
odpadu. Rumpoldu jsme zaplatili 447 tis.
Kč a od občanů jsme vybrali 296 tis. Kč.
Doplácíme za odpad 151 tis. Kč
(samozřejmě, že v částce je zakalkulován
nárůst cen díky zdražování a inflaci).
Nejvyšší nárůst odpadu byl však v r.
2008, kdy jsme přešli na systém poplatek
za osobu a rekreační objekt. Meziroční
nárůst odpadu r. 2008 proti r. 2007 byl
31 t a toto je zřejmý ukazatel toho, že
naši občané přestali třídit odpad.
V popelnicích při náhodných kontrolách
nacházíme sklo, plasty, zbytky z pletí
zahrad, kovový odpad, také zdivo a kamení. Tím, že třídíme odpad, zpětně
městu přichází od firmy EkoCom finanční kompenzace za třídění komunálního
odpadu – papír, plasty, sklo. Firma nám
dobropisuje část nákladů. Snad občané
pochopí, že kontejnery na tříděný odpad
nemohou stát u každého domu, ale dojít
k nim není v rámci města taková zátěž.
Šetříme tím naši přírodu pro budoucí
pokolení.

Tímto bych Vás chtěl požádat a poprosit:
separujte domovní odpad – plasty, sklo,
papír do kontejnerů, kovový odpad za
radnici čp.15, biologický odpad do kompostu nebo po umístění kontejneru u
hřbitova tam a elektroodpad k budově
hasičské zbrojnice v Rabí. Vždyť za 150
tis. Kč, které zbytečně vyhodíme do popelnic, bychom měli vyasfaltováno kus
komunikace anebo vydlážděn chodník.
Jde pouze o to, překonat pohodlnost a
donést vytříděný odpad do kontejnerů.
Tím, že jsme se přestěhovali do
nového objektu čp. 57, jsme povinni zaměstnat 3 osoby na poloviční pracovní
úvazek. Jednoho pracovníka na úklid jak
objektu, tak veřejného prostranství obcí a
dva pracovníky do informačního střediska a knihovny. Tito dva pracovníci budou mít za úkol také organizovat kulturní
akce, přednášky, výstavy, setkání a další
administrativní práce spojené s chodem
úřadu. V těchto dnech bude vyhlášeno
výběrové řízení na přijetí pracovníků.
Malou zmínku bych chtěl věnovat ceně vody, neboť někteří občané měli
v podvědomí cenu vody za 12,50/m3.
V r. 2009 stála voda 11,40 Kč. Tím, že se
stal úřad v r. 2010 plátcem daně z přidané
hodnoty, byla voda povýšena na 12,50.
V březnu 2011 došlo k nárůstu ceny vody
na 16,50 Kč z důvodu povinnosti odpisovat majetek. V rozpočtu města bylo uvažováno s čáskou 130 tis. Kč. V minulých
letech nebyla povinnost obcí a měst odepisovat majetek, což dnes povinností je a
současně je povinnost tvořit rezervy na
opravy. Bez tvorby rezerv na opravy není
možné žádat o dotační tituly. Nárůstem
DPH došlo k dalšímu navýšení vody od
1.1. 2012 na 17,10 Kč za m3. Vzhledem
k vládním návrhům na zvýšení DPH
dojde zřejmě v letošním roce
opět
k mírnému
nárůstu
ceny
vody.
S navyšováním vody ze strany města
v dalších letech neuvažujeme, cena bez
daně je stále 15,-Kč za 1m3.
Chtěl bych se též zmínit o stavebním záměru města v dalším období r.
2012. V současné době je vyhlášen grant
(dotace) na údržbu historických objektů
až do výše 90 % nákladů. Nabízí se možnost konečně opravit faru čp. 15 (radnice
je v rejstříku historických objektů), kde je
nutnost vyměnit okna, spravit střechu,
odizolovat zdi, vyměnit rozvody elektřiny a vody, odkanalizování a v neposlední

řadě vyřešit topení. S údržbou by se
řešila i fasáda. Dále chceme provést
opravu
kanalizace
v Čepicích
s navýšením světelných bodů veřejného
osvětlení. V Rabí nutně musíme řešit
střechu ubytovny a zařízení TJ Sokol,
neboť do objektu teče. Dále musíme
vyřešit rozvody vody a elektriky jak
v hasičárně, tak v ubytovně, spojené
s vybudováním centrálního vytápění.
Nedávné mrazy způsobily zamrznutí
vody v obou objektech a toto musíme
řešit, neboť vodovodní trubky jsou zarostlé rzí a vodním kamenem a již
v loňském roce voda zamrzla. V obci
Bojanovice budeme řešit přístup
k autobusové zastávce přes soukromý
pozemek, neboť původní verze byla
nákladná a nedošlo ke shodě s majiteli
pozemků k úplné spokojenosti města.
Tímto končím výčet informací
města a přeji všem čtenářům Rábských
novin rodinnou pohodu a pevné zdraví.
Milan Leopold, starosta
Zprávy z matriky Rabí za rok 2011
Počet občanů celkem 488, z toho v Rabí
351 osob, v Bojanovicích 64 osob a
v Čepicích 73 osob. Narodilo se celkem
8 dětí, z toho 4 děvčátka a 4 chlapci ( 4
děti v Čepicích, 1 dítě v Bojanovicích a
3 děti v Rabí).
Zemřelo celkem 8 občanů, z toho 4 ženy
a 4 muži ( v Rabí 4 občané, v Čepicích 3
občané a v Bojanovicích 1 občan). Matrika zapsala úmrtí v obci Rabí ve 2 případech a v katastru obce Čepice v 1 případě. Odstěhovalo se celkem 13 občanů,
všichni z Rabí. Přistěhovalo se celkem 7
občanů (bez narozených dětí), z toho do
Rabí 6 občanů a do Čepic 1 občan.
V rámci stěhování v obci řešili jinou
adresu 3 občané. Svatební obřad mělo 5
občanů, z Rabí 2 muži a 2 ženy, z Čepic
1 žena. Matrika Rabí uskutečnila celkem
30 svatebních obřadů, z toho 2 v nové
obřadní síni a 28 na hradě.
Ovdověly 2 ženy z Rabí. V Rabí je celkem 60 nezabydlených popisných čísel,
v obci Bojanovice je 18 nezabydlených
čp., v obci Čepice je 22 nezabydlených
čp. Dětí do 15 let je ve všech obcích celkem 61, mladých ve věku od 16 do 30 let
je 83, ve věku 31 – 59 let je celkem 178
občanů, důchodového věku 60 let až 79
let se dožilo 129 osob, nad 80 let je 30
občanů a nad 90 let je 7 občanů.
(matrikářka Jamrichová)

Společenská rubrika
Oslavenci v únoru
60 let Jaroslav Dobiáš, Čepice
60 let Anna Michálková, Rabí
Oslavenci v březnu
65 let Blanka Lohbergerová, Čepice
70 let Věra Koryťáková, Čepice
70 let Josefa Surá, Rabí
91 let Anna Šimerová, Čepice
Narodili se:
Jan Svatoš, Rabí 7.12.2011
Vojtěch Štádler, Čepice 23.12.2011
Upozornění: Plavecký bazén Horažďovice
má v době od 27.2.2012 do 7.5. 2012
ZAVŘENO (rekonstrukce)

Zahájili jsme nový
nábor členů na
„Starou gardu fotbalu“.
Zájemci se mohou hlásit na tel.
737345365 , na tel. 603970921
nebo se osobně přihlásit v baru

Zpráva o hospodaření Rabského okrašlovacího spolku
o.s. „ ROSa“ za rok 2011
Příjmy:
1. Příspěvek města Rabí
2. Členské příspěvky
3. Dary občanů
4. Sponzorské dary
5. Úrok z běžného účtu
6. Vstupné na bál 5.2. 2011
7. Tombola na bále 5.2. 2011
8. Výběr od účastníků zájezdů (28.8. a 11.9.)

15 000,00 Kč
1 900,00 Kč
13 104,00 Kč
22 500,00 Kč
1,67 Kč
5 040,00 Kč
10 070,00 Kč
3 550,00 Kč

celkem za rok 2011

71 165,67 Kč

Výdaje:
1. maškarní bál pro děti a dospělé (hudba,ceny,popl.)
2.občerstvení při májce (buřty a chleba)
3. občerstvení při úklidu v Rabí 7.5.(zmrzlina)
4.Vítání občánků 5.6.(plakety,fotky,květiny)
5.cesta Ferdy za pokladem 20.8.(čokol.vejce)
6.zájezd Čimelice (autobus)
7. zájezd ZOO Plzeň (autobus)
8. přednáška Kavale 22.10.
9. lampionový průvod (svítící tyčky pro děti)
10. adventní setkání občanů 4.12. (hudba,kelímky,prskavky)
11. administr.výdaje(razítko,toner,bar.papíry,popl.BÚ)
nákup vybavení (megafon,várnice 20l)
nákup tomboly na bál 4.2.2012
hmota na plaketu Šlápoty 1.1.2012
celkem za rok 2011

1. ročník Novoroční šlápoty
„Jak na Nový rok, tak po celý rok „ - pokud
platí tento slogan, část rábských občanů se
bude procházet po celý rok 2012. Vyšli
jsme si totiž 1.1.2012 v počtu 30 osob
a 2 psů na novoroční vycházku ke „ Kostelíku „ na vrchu Líšná.
Každý si nesl v batůžku občerstvení a po
zdolání cesty jsme si na vrcholu Líšné
popřáli hodně zdraví a štěstí v roce 2012,
připili si a na posilněnou jsme dostali marcipánovou kuličku.
Drahuška Houdková měla pro každého
účastníka nejen přívěšek ve tvaru boty, ale
i milé a povzbuzující slovo. Letošní šlápota
byla bez sněhu, přesto pohled na panorama
hradu byl krásný a pro většinu stále neokoukaný. Tuto akci budeme jako spolek
ROSa pořádat každoročně a věříme, že se
k nám připojí opět noví zájemci, kteří po
bujarých silvestrovských oslavách nebudou příliš unavení.
Marie Jamrichová

Příjmy:
Výdaje:
Zisk:

10 228,00 Kč
639,00 Kč
214,00 Kč
2 050,00 Kč
745,00 Kč
4 009,00 Kč
5 054,00 Kč
200,00 Kč
195,00 Kč
1 605,00 Kč
1 193,00 Kč
4 138,00 Kč
2 900,00 Kč
288,-Kč
33 458,00 Kč

71 165,67 Kč
33 458,00 Kč
37 707,67 Kč z toho na BÚ
a v pokladně

40 667,77 Kč
578,00 Kč

Marie Jamrichová, hospodářka spolku ROSa

V době od 8.2. do 10.2.2012 se přestěhoval městský úřad z budovy radnice č.p.15 do nových prostor v multifunkčním domě č.p. 57 v Rabí.
V této době byl omezen provoz úřadu pro občany.

V příštím vydání najdete:
ROZHOVOR
ANKETA
RECEPT
NA ŠKOLE V RABÍ
ZPRÁVIČKY Z MěÚ
ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ
RÁBSKÝ OBČASNÍK
BUDE VYCHÁZET
V MĚSÍCI:

Slovo závěrem
Srpen 2011

Napište nám své příběhy z dovolené,
zážitky z prázdnin, trapasy, fejetony, různé recenze;
můžete vytvořit nové téma novin...
zkrátka vše, co vás napadne….

Říjen 2011
Prosinec 2011
Únor 2012
Duben 2012
Červen 2012
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