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BOJANOVICE, ČEPICE  A RABÍ 

MEZI ŘÁDKY ANEB S VOLBAMI SE LE-

TOS   ROZTRHL PYTEL 

Vážení čtenáři, 

je to černobílé  

(s)tvoření a schovává se 

ve schránce na dopisy, 

nejčastěji umístěné na 

brankách, vratech, plo-

tech, sloupech a sloup-

cích - z bezpečnostních 

důvodů. To proto, aby ho nenapadlo vlézt 

do bytu či domu bez ohlášení, obuté a 

neumyté. (Také si rozmýšlím, komu ote-

vřu). Teď přijde otázka: Co je to? Novi-

ny. Mým přáním je, aby písmo bylo černé 

a papír bílý, ale názor, aby nebyl černo-

bílý. (A teď mi z toho ještě vyskočil neče-

kaně rým!) Ještě slib: Slibuji dnes přede 

všemi, že se budu snažit, aby noviny byly 

stejně dobré nebo ještě lepší, k tomu mi 

dopomáhej...redakce! Sami posuďte, jak 

moc lze věřit povolebním slibům, hned 

jak začnete listovat. 

Na členské schůzi okrašlovacího spolku 

ROSa Alena Kraucherová požádala o 

uvolnění z redakce Rábských novin. Alče 

přeji, aby se jí dařilo skloubit dohromady 

zaměstnání, péči o rodinu a výuku Jum-

pingu v Sušici.  

Mnozí mě znají z Infocentra na MěÚ Ra-

bí, kde jsem začala v loňském roce praco-

vat. Nemám za sebou žádnou novinář-

skou praxi a myslím, že vedle profese 

herečky, modelky už asi ani tohle nestih-

nu. Avšak pro tu lásku ke „slovu“ chci 

využít černobílého (s)tvoření, abyste vě-

děli o všem, co se v Rabí a okolí děje 

nebo se bude dít. Pište, volejte nebo 

přijďte. Zajímá nás, co zajímá Vás, jste 

naši čtenáři! 

Obsahem tohoto vydání jsme se ještě vrá-

tili k období Vánoc a konce roku, které 

bylo na události tak bohaté, že jsme to 

nestihli otisknout v předchozím čísle. 

Napadl první, vlastně druhý sníh a to 

hned vyvolalo kalamitu a provozní kom-

plikace. Nadešel masopust a s ním tradič-

ní masopustní průvod. Nechybí ani pravi-

delné rubriky a pozvánky. 

Přeji Všem hezké počtení. 

Eva Dušková 
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Na Nový rok se opět vydalo několik sportovních nadšenců na tradiční 
"2.Novoroční šlápotu na kostelík." Cestu jsme zvolili jinou a delší, abychom se 
na kopec Líšná podívali také z druhé strany. Vedení skupiny se ujal Petr Balcar 
a Zdeněk Houdek, kteří ovšem zapomněli, že to má být vycházka i pro méně 
zdatné jedince a při společném hovoru nasadili tempo přímo vražedné. Tak 
takhle bychom si to, milí chlapci, příště nepředstavovali - funěli jsme za vámi co 
síly stačily. Nahoře na vršku jsme se vydýchali, místo přípitku si raději dali vět-
rový bonbon, pořídili společné fotky a dolů se šlo všem účastníkům báječně. 
Zakončení v Rábské hospůdce bylo příjemnou tečkou za prvním lednovým 
dnem roku 2013. 

UDÁLOSTI / ZEPTALI JSME SE 

Text a foto: M. Jamrichová 

ANKETA 

1. Jak jste spokojený (á) s výsledky  prezidentských voleb ? 

2. Co říkáte letošní  sněhové nadílce? 

Ladislav Pretl 

55, Rabí 
1.  O výsledky voleb se 

moc nezajímám. 

2.  Když to tam je, musí 

to spadnout. Je to příro-

da. 

Dana Heřmanová 
52, Rabí 
1.  Nevolila jsem ani jed-

noho , ale hlavně, že je to 

Čech. 

2.  Měla jsem radost, ale 

lepší je, že už není a ne-

klouže to. 

Vážení občané, 

po letošní velké 

nadílce sněhu  

v 2. polovině 

ledna a násled-

né razantní 

oblevě od 29.1. 

2013, kdy  

v dalších dnech vystoupal teploměr 

k 12 stupňům nad nulou, došlo jako 

každoročně k průniku povrchové 

vody do gravitačního zdroje pitné 

vody v Hubanově a studny u budě-

tického mostu. Oblevou došlo  

k zakalení pitné vody ve vodojemu. 

Voda je ošetřována chemicky, 

chlorňanem, což zabraňuje tvorbě 

bakterií. Dávkování probíhá stan-

dardně automatickým dávkovačem. 

V jarních měsících uskutečníme 

posilovací vrt, který by měl jedno-

značně vylepšit situaci s kvalitou 

vody. Hubanov nám dává vodu 

„zadarmo“, ale nastává problém 

vždy v jarních měsících. Studnu u 

budětického mostu budeme použí-

vat jen v letních měsících při pří-

padném deficitu podzemní vody. 

Kvalita pitné vody je pravidelně 5 x 

do roka vyhodnodnocována zdra-

votním ústavem – hygienou Klato-

vy, takže není důvod k obavám  

z bakteriologického znehodnocení 

pitné vody. V případě budoucí vizu-

álně zbarvené vody doporučujeme 

nepodávat pitnou vodu dětem a 

vodu pro pití převařovat. Děkuji za 

pochopení.  

M. Leopold – starosta města 

Jiřina Slivková 

27, Rabí 
1.  Nejsem. Chtěla 

jsem jiného preziden-

ta. 

2.  Celkem jsem 

spokojená, ale sníh 

nemusím. 

Miroslav Petráň 

43, Rabí 
1.  Je to lepší než ten 

Schwarzenberg, ale 

není to to pravý oře-

chový. 

2.  Klasika. Zima je 

zima. To je normální. 

Marcela Slivková 

36, Rabí 
1.  Nejsem. Měla jsem 

jiného kandidáta. 

2.   Byla bohatá. 

Novoroční „Šlápota“ 



Angličtina 
 

pro začátečníky 
(pro dospělé) 

 

Kde? 
Rabí, multifunkční dům 

1. patro—učebna 
 

Kdy? 
každý čtvrtek v 18 hod. 

 
Bližší informace: 

Roman Lupíšek 
 

tel.: 732 885 088  

Němčina 
pro začátečníky  
i pro pokročilé 

(pro dospělé i děti) 
 

Kde? 
Rabí, multifunkční dům 

1. patro—učebna 
Kdy? 

každý čtvrtek  
od 16:30 hod. 

 

Bližší informace u 
lektora: 

Georg Lösel 
tel.: 723 278 692 

 KURZ KRESLENÍ PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFEROU 

     

INTUITIVNÍ KRESLENÍ A  

MANDALY  
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY 
Technika:akvarelové pastelky, 

akvarel, akryl  

Kde: RABÍ  čp.57 
Kdy: sobota a neděle 16. a 17.3. 
2013 od 9 do 15 hodin 
Přihlášky: u lektorky Mgr. Lenky 
Kalové, tel. 725 696 133 
 
Více informací najdou zájemci na webových 

stránkách lektorky www.kalova.cz, kde si zá-

jemci mohou prohlédnou  fotogalerii prací 

účastníků kurzů. 
 

 Sobota 2.března 2013  

Maškarní karneval  

pro děti 
Od 14 hodin v KD Rabí 

Hraje kapela MEJDAN  

Soutěže pro děti 

Vstupné dobrovolné 

Spolek ROSa Rabí pořádá 

2.března 2013 

Maškarní bál 
Od 20 hodin v KD Rabí 

Hraje kapela MEJDAN 

Bohatá tombola 
Vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ROSA NABÍZÍ 

Přijďte si poslechnout vyprávění o zemi, kam se 

běžně nejezdí. Vstup 20,-Kč 

 

vypráví Zdeněk KEKEN 

sobota 9.3.2013 od 18 hod 

Učebna MěÚ Rabí 

* 
Zveme všechny na přednášku  

Mgr. Ireny Novotné  
z Katovic  

* 
středa 10.4.2013 od 17 hodin v učebně 

MěÚ Rabí 
Vstupné 20,-Kč  

31. BŘEZNA 2013, UČEBNA MĚÚ 

SPOLEK ROSA POŘÁDÁ 

VELIKONOČNÍ KONCERT 

http://www.kalova.cz/


Návštěva dětí z MŠ  

v  knihovně 

Už jste napsali Ježíškovi? 

 
Ještě ne? Tak si spolu prohlédneme knížky, které bychom si mohli od Ježíška přát. 

Předvánoční setkání s dětmi v knihovně Rabí bylo nejen o přáních, ale především o 

knihách, časopisech a novinách a k čemu vlastně slouží knihovny.  

Děti mi nakreslily vánoční stromečky, zbaštily cukroví a protože se jim u nás líbilo, tak 

mi také zarecitovaly. Na závěr jsem jim slíbila, že se mohou vidět na fotce v novinách 

a protože sliby se maj plnit nejen o Vánocích, tak je plním. Další návštěvu plánujeme 

na jaře, protože březen je měsíc knihy.     -ed- 

Silvestrovský Silvestrovský Silvestrovský 

„VEJŠLAP“ „VEJŠLAP“ „VEJŠLAP“ 

201220122012   

BojanoviceBojanoviceBojanovice   

SDH Bojanovice 

Vážení přátelé, 

jako každý rok tak i nyní na prahu roku nového probíhají výroční členské schůze. A tato se konala i u nás dne 5.ledna 2013 .A  

bylo co hodnotit.Vždyť akcí, které pořádal náš sbor v roce 2012, bylo nespočet.Rád bych Vás, kteří jste se nezúčastnili, sezná-

mil s některými body a návrhy. 

Ze zprávy o činnosti:  

Dále pokračovat s pořádáním společenských akcí jako jsou jarní slavnosti, dětský den, sportovní utkání, setkání důchodců, 

advent atd…Dále budou pokračovat práce na opravách a údržbě hasičárny. Byl přijat návrh na uspořádání srazu rodáků  

Bojanovic u příležitosti oslav 750 let založení obce, a to v roce 2014 (termín není stanoven). Zde bych Vás rád informoval, že 

při těchto a dalších akcích bylo v roce 2012 odpracováno úctyhodných 709 brigádnických hodin!  Pro rok 2013 přijalo osm 

našich členů závazek k odpracování celkem 210 (!) hodin. 

Ze zprávy hospodáře:  

Bylo přijato zvýšení členských příspěvků na 100,- Kč registrovaný člen a 50,- Kč přispívající. 

Naše základna má v současnosti 29 registrovaných členů v průměrném věku 44 let. 

Hospodářský výsledek sboru za rok 2012 činí 38.635,- Kč 

Své podněty a návrhy k plánovaným akcím prosím zasílejte na adresu  bojanovice@email.cz  Děkujeme. 

  Vážení přátelé, dovolte mi ještě jednou Vám všem poděkovat 

    za podporu a účast na našich akcích.   Děkuji       

         Petr Nový 

… A JEŠTĚ OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEM 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Pěvecký sbor „ Velkobor“ 

mailto:bojanovice@email.cz


Spolek ROSa pořádá tradiční zájezd 

do  

Měšťanské besedy v Plzni na  

divadelní představení komedie  

Klíče na neděli 
25. 3. 2013 -  19:00 (pondělí) 

 

Opět se jedná o známou Procházkovu komedii, diváci uvidí 

například Ivanu Andrlovou, Mahulenu Bočanovou nebo 

Zbyška Pantůčka. Ti se sejdou na nepovedeném manželském 

mejdanu. Na něm vymyslí řešení, jak skoncovat s manžel-

ským stereotypem...jak jinak než výměnou partnerů!  

Pojeďte se s námi pobavit ! 
Odjezd v 17 hod. z náměstí Rabí.  
Přihlášky na MěÚ, p. Jamrichová.  

Tel. 376 596 252 

(N)EMOCE 
O strachu beze strachu 
Ten „můj“ se ode mě ne a ne hnout – celý čas. I když se směji 

– je stále se mnou. Kdybych na jeho přítomnost zapomněla, 

bylo by to ještě horší. Ano, bývá někdy zalezlý, dobře zastrče-

ný, téměř neviditelný (to je jeho nejhorší vlastnost), na rozdíl 

ode mne - nikdy nespí a je schopen se v ohromující, často až 

paralyzující síle objevit a všechno se rázem mění. Trestá, po-

nižuje, manipuluje a ničí. Už jsme si na sebe hodně zvykli, i 

když je to někdy „Itálie“, soužití se vším všudy. Je společen-

ský a tak ho beru všude sebou, jasně, že není moc atraktivní, 

ale na veřejnosti se vždycky projeví. Zato doma! Je jako vy-

měněný – učiněný milius, ani o něm nevím. 

 V prvních letech to byl strach, že maminka nebude dostateč-

ně blízko, že když spadnu, nikdo mě nezvedne, že ve vodě se 

jisto jistě utopím, že když někam odejdu - umřu hlady, žízní a 

zimou, že si ve škole nenajdu kamarády, že moje lhaní se brzy 

provalí, že nemám kluka a definitivně zůstanu sama…pak 

jsem ho přestala mít méně a méně  o sebe samu a přišel strach 

o své blízké a také o vlastnictví, o budoucnost a takový strach 

celospolečenský: o to kam kráčíme…?   

Obecně, strach nás varuje před nebezpečím, spouští obranné 

mechanismy a naše tělo reaguje vlnou emočních prožitků a 

také tělesných reakcí. Potud je emoce zdravá a nutná k přežití 

a měli bychom si ji tak trochu pěstovat, trénovat a zkoušet její 

hranice  postupně posouvat, když se na to cítíme. Pokud nás 

ovšem strach začne ovládat, je nejvyšší čas poslechnout své 

tělo a vrátit se zpátky nebo vyhledat odbornou pomoc. Zdravý 

strach je ten, který nás mobilizuje a nebo nás nutí se těmto 

nepříznivým situacím vyhnout. 

V dětském věku je pro nás hrdina ten, co se nikdy nebojí, 

ale  postupně, jak nabýváme rozum, mění se i naše představy 

o hrdinech a z odvahy se stává hazard – právě toto rozpozná-

vání je pro další život nesmírně důležité. K tomuto vývoji 

nejčastěji dochází díky předchozí zkušenosti. V dennodenním 

životě strach nejčastěji pramení z vytváření iluzí, představ, 

očekávání. Iluzí o tom, jací jsme a jaké jsou naše vztahy, jak 

chytré jsou naše děti, jak se nám pěkně bydlí, všechno dobře 

šlape…a bojíme se, aniž si to uvědomujeme, že o své předsta-

vy přijdeme. Čím více se snažíme něco předstírat tím, je po-

tom setkání s realitou o to bolestnější s trvalejšími následky. 

Např. že nám to v manželství zdaleka nefunguje tak, jak by 

mělo, že nejsme tak chytří, jak se děláme …a co až se to pro-

valí? To je strach, který nám nepomáhá, jenom nás nutí, aby-

chom na našich iluzích lpěli. Někdy nás vede k tomu, že se 

stáváme obětí sentimentálních vzpomínek, často i jakéhosi 

„klamu návratu“, že se nám podaří vrátit věci, tak jak byly. A 

to už jsme u krizí a ještě jsem se nedostala k nemocem ze 

strachu a fyzických projevům a jestli se můžeme bránit, zda 

existuje trénink na odolnost atd. Musím dnešní povídání o (n)

emocích udělat na pokračování do příštího čísla. Mám vždyc-

ky problém být stručná. Pro tentokrát necháme strach a strašá-

ky být. 

Strach je intenzivní pocit, co všechno zastíní, také u něj trpí-

me ztrátou paměti. Je starý jak lidstvo samo, jasný favorit, 

lídr. Vítěz vítězů: mimochodem mám pořád strach o děti a 

také, že nenaplním očekávání těch druhých, ale musím říct, že 

je to tvrdohlavost, jinými slovy paličatost, co mě nutí a zvedá 

jít. Přes kyslíkový dluh, přes ztráty, oběti …s vírou, že všech-

no dobře dopadne, i když je konec zatím v nedohlednu. I přes-

to si myslím, že tak je to správné, resp. bojím se zdravě! 

S porozuměním     -ed- 

Únor 16.2. 

18.2. 

 Masopustní průvod Rabím 

16. číslo Rábských novin 

Březen 2.3. 

2.3. 

9.3. 

 

16.-

17.3. 

25.3. 

31.3. 

Dětský maškarní karneval, ve 14 hod. 

Maškarní bál v Rabí, KD - ve 20 hod. 

Přednáška o Číně (Zdeněk Keken) , 

v 18 hod.,Rabí 

Kurz kreslení akvarel, mandaly - Rabí čp. 

57 

Zájezd divadlo Plzeň - Plzeňská beseda 

Velikonoční koncert - Rabí čp. 57 

Duben 10.4. 

 

15.4. 

30.4. 

Přednáška o Otavě - Mgr. Novotná, v 17 

hod., Rabí 

17. číslo Rábských novin 

Zdobení májky, ohýnek a buřty 

Vyhlášení fotografické soutěže 

Květen  Brigáda Hlinovatky - termín bude upřes-

něn 

Červen 8.6. 

9.6. 

15.6. 

Oslavy 500. let znaku města 

Vítání občánků 

18. číslo Rábských novin 

Červenec  Divadlo na hradě-termín bude upřesněn 

Srpen  

15.8. 

25.8. 

Divadlo na hradě-termín bude upřesněn 

19. číslo Rábských novin 

Rozloučení s prázdninami na hřišti TJ 

Září 8.9. Zájezd  do ZOO Plzeň (celodenní) 

Říjen 13.10. 

15.10. 

Posezení s hudbou a občerstvením 

20. číslo Rábských novin 

Listopad 11.11. 

 

27.11. 

Svatomartinský lampionový průvod Ra-

bím 

Adventní přednáška - Mgr. Novotná, 

Rabí čp. 57 

Prosinec 15.12. 

 

18.12. 

Vánoční setkání občanů s koncertem a 

občerstvením, Rabí čp. 57 

21. číslo Rábských novin 

Vyhodnocení fotografické soutěže 

AKCE 2013 ROSA 



Jak vznikl nápad udělat Rábské novi-

ny? 

Synovi byly dva měsíce a já jsem po-

třebovala občas uniknout od stereoty-

pu mateřství. V té době se mi do rukou 

dostaly noviny, tuším z Chanovic a 

nápad byl na světě. Pokaždé vás musí 

ale něco nakopnout.. Mě nakopl po-

směch nad tímto tématem v místní 

hospodě. „ Noviny a tady? Co by se do 

nich psalo? By tě stačila stránka na 

celý rok.“ Ostatně zprvu se nikdo an-

gažovat nechtěl, jelikož to nebylo brá-

no vážně. 
 

Jak vznikla realizace? 

Bylo těžké „prokousat se“ mnoha čin-

nostmi, především grafikou, se kterou 

mi pomáhal Roman Lupíšků, který 

zhotovil i titulní stranu. Postupem 

času a jakýmsi uvědomováním si, do 

čeho jsem se pustila, mi začala dochá-

zet starost, která se mi valí na bedra. 

Život novinám dal spolek ROSa. Pro-

běhlo několik společných schůzek a 

debat s Hankou Holečků a Drahuškou 

Houdků nad obsahem a distribucí 

budoucích novin a vše jsme zpečetili 

na ministerstvu kultury zažádáním o 

evidenční číslo rábských novin. Tj. ze 

zákona musí být všechny pravidelné 

tiskoviny evidovány a všechna vydání 

archivována na MK. 

U prvního čísla jsem se před monito-

rem počítače hodně zapotila a občas 

mi napadlo, „do čeho že jsem se to 

pustila“. Bylo třeba naučit se a zvlád-

nout mnoho nového a byl čas jen po 

večerech. Věnovala jsem tomu skládá-

ní střípků tři týdny a vše bylo připra-

vené pro tisk. Hodně mi pomáhala 

Hanka Holečků. Dokonce jsme jeden 

čas dělaly noviny půl na půl, ale to 

bylo ještě horší, jelikož každé z nás na 

každé stránce vznikl volný nevyužitý 

prostor. Nakonec jsme si rozdělily 

úkoly. Hanka přepisovala, Drahuška 

sháněla články a rozhovory a já dělala 

grafiku. Bez nich by to nešlo. 
 

 

ROZHOVOR S ALENOU KRAUCHEROVOU 

Alena Kraucherová se narodila v roce 1986. Do svých osmnácti let žila 

v malé vesničce u Klatov – v Číhani. Poté se odstěhovala za prací do 

Sušice a nyní žije tři roky na Rabí. Před třemi lety také vznikly Rábské 

noviny a o jejich zrodu si teď budeme povídat. 

Jak zpětně hodnotíš první číslo? 

První číslo bylo hodně amatérské, i  

když na amatérské úrovni jsou stále. Je 

stále co vylepšovat. V prvním vydání 

chyběla korektura, bylo pouze dvanáct 

stránek a obsahově byly nic moc. Po 

jejich vydání jsem jakožto neznámá 

náplava neslyšela žádné reakce na no-

viny, až po půl roce mi lidé telefonova-

li, psali maily, kterým se noviny dosta-

ly přes příbuzné a konečně jsem slyšela 

nějakou pozitivní reakci, což je takový 

důležitý pohon pro tuto práci. 
 

Přečteš si noviny i po výtisku? 

Když noviny vyjdou, hned koukám, 

zda se povedla grafika, jestli někde 

nezmizela na konci sloupce věta nebo 

slovo, ale nikdy si je raději už nečtu. 

Pokaždé se totiž stane, že se do textu 

vloudí chybička, za kterou může moje 

zbrklost a to mě vždycky rozruší. Ko-

rekturu novin nám dělá paní Vokatá. 
 

Jsi čtenář? Máš ráda knihy? 

Knihomol určitě nejsem. Mám ráda 

bestsellery nebo příběhy, které jsou 

podle pravdy. Nikdy bych si nepřečet-

la vymyšlený román, je to pro mě ztrá-

ta času a určitě bych si nejdřív přečetla 

konec. 
 

Jak to bylo s distribucí? 

V počátku bylo hodně potenciálních 

adeptů na distribuci, ale postupem 

času to zůstalo na bedrech třem lidem 

a 250 výtisků je pořádná porce. 

Noviny se distribuovaly v Rabí a po 

pár výtiskách v Čepicích a Bojanovi-

cích. Dnes se noviny dostanou věřím 

do každé schránky v těchto třech ob-

cích. Mnoho lidí dostává noviny na 

mail a touto cestou se dostanou i do 

Austrálie. V psané podobě jdou z ruky 

do ruky i k lidem, kteří pocházejí 

z Rabí, ale už zde nežijí. 
 

Co bys chtěla, aby se ohledně novin 

změnilo? 

Ze své nynější pozice je mi jasné, že  

toho moc nezměním, ale budu vy-

cházet z toho, co mi napadalo bě-

hem práce s plátkem. Bylo by dob-

ré, kdyby přístup čtenářů 

k novinám nekončil jejich přečte-

ním, ale tam začínal. Tím, že by se 

podíleli na příspěvkách ze svého 

okolí a třeba ze svého života atd. 

Napsat jen pár řádek, historku, 

svůj pohled na určitou věc….když 

to shrnu, aby noviny byly trochu 

lidové. Dávat rozhovor do ankety 

je obecně nejjednodušší ve školce, 

jelikož tam se nikdo nestydí říct, co 

si myslí, u dospělých je tomu 

s podivem naopak. 
 

Proč ses rozhodla ukončit činnost 

s novinami, co tě k tomu vedlo? 

V první řadě jsem ukončila po 

dvou letech mateřskou a vrátila se 

naplno k podnikání, což mi zabírá 

dost času a vytváří mnoho starostí, 

které musím skloubit také 

s manželovým vytížením a dva a 

půl letým synem. Mít hotové novi-

ny pro tisk je otázka minimálně 

třiceti hodin času. 

 

Slovo závěrem… 

Noviny teď dostanou nový impuls 

a pro čtenáře tak budou zase zají-

mavější. Přeji nové šéfredaktorce 

Evě Duškové hlavně trpělivost 

s počítačem a technikou a více času 

na práci s novinami. Chtěla bych 

poděkovat všem, kteří se jakkoliv 

podíleli a podílejí na zrodu a cho-

du novin – p. Boženě Vokaté, Han-

ce Holečků, Drahušce Houdků, 

Marii Jamrichové, Romanovi Lu-

píšků, Milanovi Leopoldovi, panu 

Pavlu Voskovi, Davidovi Homol-

ků, Pavlovi Voskovi ml. a všem 

ostatním. 

Děkuji za rozhovor 

Připravila: Eva Dušková 
 



Vzpomínka na rábského rodáka 

Jsem rodačka  

z Rabí - Alžběta 

T o u c h o v á , 

roz.Přetrhdílová 

- a narodila jsem 

se 20.9.1922  

v Rabí čp.31. 

Dnes tento do-

mek vlastní rodi-

n a  M U D r . 

Vosky. I když od 

roku 1948 bydlím v sousedních Budě-

ticích, město Rabí je stále mým milo-

vaným rodištěm. Chtěla bych připo-

menout osud svého strýčka Bedřicha 

Přetrhdíla, také rodáka z Rabí, jehož 

těžký osud skončil ve dnech heydri-

c h i á d y  v  r o c e  1 9 4 2 . 

Bedřich Přetrhdílo se narodil jako 

nemanželský syn sestře mého dědeč-

ka Vincence v roce 1884. Jeho matka 

brzy zemřela na rychlou tuberkulózu 

a malý Bedřich se měl vrátit do do-

movské obce své matky a měl v Rabí 

"chodit po střídě", tedy každý den 

měl dostat najíst v jiném domě.Tehdy 

můj dědeček Vincenc Přetrhdílo roz-

hodl, 

Udal ho Čech z ochotnického diva-

dla, městský knihovník Gruber.  Po 

skončení války v roce 1945 byl tento 

udavač veřejně popraven na náměs-

tí  v Českých Budějovicích. 

Na popravišti v Lubech u Klatov je 

pořádán vždy v červnu vzpomínko-

vý akt na počest všech 43 poprave-

ných, kterého se zúčastňuje i 

moje dcera s manželem a já tak po-

znávám toto místo alespoň z foto-

grafií. Bedřich Přetrhdílo byl prv-

ním popraveným ve Spáleném 

lese a i když je na žulovém pomníku 

uvedeno: Bedřich Přetrhdílo z Pís-

ku, mělo by být správně uvedeno 

jeho rodištěm Rabí, do něhož se 

v ž d y  h r d ě  h l á s i l . 

Mně je dnes více než devadesát let a 

žiju poslední léta v rodině u své dce-

ry, paměť mi zatím slouží a stále se 

zajímám, co je nového v Rabí, ráda 

bych se dožila toho, aby se občané  

v Rabí také dozvěděli o osudech 

mého strýčka Bedřicha Přetrhdíla. 

 

Alžběta Touchová, roz. Přetrhdílová 

 že malého Bedřicha vezme k sobě 

domů a budou ho s babičkou vycho-

vávat s mým otcem Janem a strýcem 

Václavem jako svého třetího syna.  

Strýček Bedřich vychodil školu  

v Rabí a poté ho nechal dědeček vy-

učit pekařem v Českých Budějovi-

cích v rodině Pučelíků (jedna z dě-

dečkových sester byla provdaná za 

pekaře Pučelíka). V roce 1914 naru-

koval Bedřich do první světové vál-

ky, tu přežil a po ní se stal důstojní-

kem nové československé armády. 

Po vypuknutí druhé světové války 

žil strýček se svou ženou a dcerou 

Jarmilou v Písku. Se svými kamará-

dy z armády hrál ochotnické diva-

dlo. 27.5.1942 byl spáchán atentát na 

říšského protektora Reinharda 

Heydricha. Když druhý den strýček 

přišel na zkoušku do divadla, pro-

nesl: "Tak máme o jednu německou 

bestii míň". Následující den ho 

gestapo přišlo zatknout. Pro schva-

lování atentátu na Heydricha byl 

odsouzen k trestu smrti a v červnu 

1942 popraven ve Spáleném lese  

v Lubech u Klatov.  

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 

Otiskujeme dopis v plném znění, jak byl zaslán na  na e-mailovou adresu naší redakce 
(rabskenoviny@seznam.cz). 

MÍRNĚ „NASTEVŘENÉ“ LITERÁRNÍ VOKNO 

Výročí: Božena Němcová 
 (4. 2. 1820 - 21.1.1862) 

Dívka, jejíž původ obestírá tajemství. Špatná manželka i hospo-
dyně. Výborná tanečnice. Etnografka a folkloristka. Milující 
matka. Publicistka a prozaička. Žena vymykající se své době. 
Výjimečná česká spisovatelka. 
 
„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za 

 dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět,  

v jakém bych já chtěla žít s rozkoší…“ 

- napsala Božena Němcová téměř deset let před svou smrtí.  
 
Nesmrtelnost si zajistila svým dílem - Babičkou. 



ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ  PÍŠE: MUDR. PAVEL VOSKA 

     Na začátku mi laskavý čte-

nář jistě dovolí malou úvahu 

na téma „česká hospoda“. 

Podle mne je spojení česká 

hospoda pojmem, nad kterým 

je třeba se trošičku zamyslet. 

Od počátku věků to nebylo jen 

zařízení k odpočinutí, nasycení 

a ukojení žízně, která je jak 

známo věčná, ale i místo 

k osvěžení duše, místo poznání 

s jedinečnou možností svobod-

né výměny názorů, kde odjak-

živa platilo, že  pánem je ten, 

kdo platí a může si na svou 

hubu říkat,  co chce. Svým 

způsobem tedy moderní, de-

mokratická instituce, kde se 

v nekonečných diskusích nad 

sklenicí pěkně oroseného piva  

mohly  tak krásně tříbit myš-

lenky a formovat   dalekosáhlé 

plány.  V hospodách vznikala 

nejen skvělá literární díla pro-

slavená především Jaroslavem 

Haškem  a Bohumilem Hraba-

lem, ale třeba i sportovní kluby

(Sparta i  Slavia) a  politické 

strany. 

 Česká sociální demokracie 

například v hopodě U Kašta-

nu, Strana mírného pokroku 

v mezích zákona „U zlatého 

litru“ na Vinohradech. A je  

s podivem, že ještě žádný uče-

ný badatel nenapsal pojednání 

o  v ý z n a m u  h o s p o d 

v národním obrození. Jsem 

přesvědčen, že byl nemalý. 

Nechme ale teoretických úvah 

a vraťme se zase pěkně na 

zem do našeho Rábíčka.   

I zde takovéto bohulibé insti-

tuce byly a počátkem  padesá-

tých let dokonce ve čtverném 

provedení.  Bezpochyby nej-

známější  a nejproslulejší byla 

Restaurace U Janoutů v místě 

bývalé hospody Na Kocandě 

v Akátovce.  

 Hospoda byla vyhlášena vý-

bornou domácí kuchyní, které 

vládla paní Janoutová. Její 

nepřekonatelnou dršťkovou  

polévku  jste si mohli koupit i 

tzv. přes ulici. Mnohokrát 

jsem šel i já s konývkou pro 

ten kulinářský zázrak, který 

poté s domácím rohlíkem od  

Bláhů vystačil na skvělou ve-

čeři.  

Je už notoricky známo, že se tu 

stavěl při svých cestách na 

Velhartice i Jan Werich, který 

kromě kulinářských požitků 

vstřebával také lidové moud-

rosti štamgastů, mezi které pat-

řil především „lidový vypra-

věč“ zedník Josef Grabmüller, 

zvaný  Pepík Panc.   

 U Janoutů 

byla také 

m o ž n o s t 

u by t o vá n í , 

které využí-

vali přede-

vším stálí 

letní hosté, 

kteří se sem 

s radostí vra-

celi. Ze spol-

ků se zde 

scházeli pře-

devším hasiči.  

Dalším v pořadí byla Restaura-

ce U Bílého lva na městečku, 

podle majitele zvaná  

„U Dudů“, pak „U Koubů“ na-

konec „U Turků“. 

 Zde byl  hlavní devizou sál 

v prvním patře, kde se pořáda-

ly nejen všechny plesy  a tanco-

vačky, ale byl i základnou ráb-

ských ochotníků  a všech ko-

čovných hereckých společností. 

Vždyť také budova s typickým 

průjezdem  je  věrně zobrazena 

na kresbě Mikoláše Alše zvané 

Komedianti. Zde se scházeli 

převážně  Sokolové a  pak také 

rábští radní po zasedání zastu-

pitelstva. K tomu malá zkazka 

starého zbrojnoše. Po jednom 

takovém zasedání se zastupi-

telstvo dohodlo, že nepůjdou 

domů dřív, dokud si pro ně 

nepřijdou manželky.  

Restaurace U Janoutů 

Restaurace U Bílého Lva  zvaná U Turků 

Pokračování na s. 9. 



To byl tehdy takový sport. Samozřej-

mě, že to manželky nevydržely a pro 

své chlapy postupně jako stíhačky 

chodily, jen pro Matěje Krause přile-

těl rovnou bombarďák v podobě 

jeho razantní matky.   

Na frajplace, na městečku,stála další 

hospoda  „U  Havlů“, jinak 

s honosným názvem Hostinec Pod 

Hradem,která se vyznačovala tím, že 

se zde nevařilo, ale servírovaly se 

pouze  výrobky studené kuchyně. 

Hostinec  proslul poklidnou až ospa-

lou atmosférou, kterou dokreslovala 

u pípy dřímající paní Havlová. To 

byl důvod k malému žertu našeho 

táty, který když se sousedem Zeme-

nem seděli sami u vypité  sklenice se 

jen tak pro srandu  sebrali a 

s prázdnými půllitry  došli 

k Turkům, kde si nechali natočit pi-

vo a pak se s ním klidně vrátili zpět, 

zatímco paní hostinská se ze své dří-

moty ani neprobrala.Hospodu poslé-

ze vykoupila Jednota a přestavěla  

na Motorest,  

který byl opravdu velkoryse konci-

pován, se salonkem a terasou. To už 

bylo v době, kdy v Rabí zůstal vlast-

ně jediným hostinským zařízením 

podobného typu včetně možnosti 

ubytování a neměl další konkurenci. 

Velkoryse pojatý projekt však po-

stupně  upadal. Část prostor vyplni-

la prodejna smíšeného  zboží, která 

postupně zabrala celý objekt, a tak i 

bezvadná terasa, na které se zejmé-

na v letních měsících,nejspíš 

k nelibosti místních obyvatel , kona-

ly  tzv.  „Italské večery“ se zpěvy a 

tanci, vzala  postupně za své. 

V souvislosti s Motorestem nelze 

pominout výraznou postavu hostin-

ského a nájemce Vojty Baumruka. 

Byl to člověk rozšafný, nebojím se 

říct vskutku renesančního rozměru, 

milovník života ve všech jeho podo-

bách, který měl krédo: „ Já nepotře-

buju peníze, já mám známosti“. 

Jako zaměstnanec Jednoty prošel 

mnoho jejích provozoven  a všude 

se osobitě zapsal do análů.  

Ta pak také přešla učit na měšťan-

skou školu,takže řídící učitel Veselý 

učil obě třídy obecné školy spoje-

né.Ubylo totiž 15 žáků,kteří odešli se 

svými rodiči do pohraničí při osídlo-

vání českými rodinami. Ve stejném 

měsíci bylo také ustaveno rodičov-

ské sdružení, jehož prvním předse-

dou byl zvolen obchodník Emanuel 

Tesař.  

Od září 1946 se dál vyučovalo střída-

vě pouze v jedné třídě. Změna nasta-

la hned 15.září ,kdy nakrátko přišel 

vypomoci učitelský čekatel Josef Ko-

vář a pro obecnou školu byla uvol-

něna třída.Od 1.října se pak vrátila 

Milada Kanzelsbergerová. 

 
Pokračování příště 
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Škola  po 2. sv. válce 

Od 1.září 1945 vyučovali v obecné 

škole řídící učitel Antonín Veselý a 

učitelka Milada Kanzelsbergerová. 

Bylo zapsáno 51 žáků. Po zřízení 

újezdní měšťanské školy 1.února 

1946, o níž bude psáno v příštím 

čísle našich novin,musela obecná 

škola uvolnit jednu třídu. Proto 

bylo zavedeno střídavé dopolední a 

odpolední vyučování ,v sobotu se 

učily obě třídy v jedné místnosti 

společně. Učitelka M. Kanzelsber-

gerová přešla vyučovat na měšťan-

skou školu a na její místo nastoupi-

la Božena Vosková,ale jen do 

24.dubna 1946.  

Jeho nespoutaná povaha se projevi-

la , když jako vedoucí Masny 

v Železné Rudě čelil opakovaným 

žádostem o libový bůček. Když při-

šla v pořadí už asi desátá bába a přá-

la si libový bůček, tak Vojta, jak měl 

tu řeznickou širočinu v ruce,  usekl 

lustr a všechny vyhnal z krámu ven. 

Zbývá ještě poslední rábská osvě-

žovna. Byl jím hostinec „U Svatošů“, 

který měl také sál, ale v polovině 

padesátých let již nebyl v provozu. 

Sál byl přestavěn na Poštovní úřad, 

který se sem přestěhoval z tzv. Staré 

pošty z čp.4 a dnes  je zde penzion 

Pod Hradem. Ten ale k nemalé  ža-

losti nás, milovníků dobrého moku, 

přestal provozovat hostinskou čin-

nost. Naštěstí je zde mnoho dalších 

zařízení, kde se lze osvěžit na duchu 

i na těle a stačí si jen vybrat podle 

chuti, zaměření a libosti. Každé má 

svůj okruh příznivců a to je jen 

dobře. Na závěr dovolte malou pa-

rafrázi: „ Všude dobře, v (dobré)

hospodě nejlíp“. 

Od školního roku 1947/48 bylo za-

psáno jen 41 žáků,proto zemská 

školní rada rozhodla,že od 24. října 

bude škola pouze jednotříd-

ní.Učitelka Kanzelsbergerová byla 

propuštěna.  

Únor 1948 přinesl vedle mnohých 

politických změn i přijetí nové 

ústavy státu a také nový školský 

zákon o jednotné škole. Základní 

vzdělání se dělilo na pětitřídní ná-

rodní školu a druhý stupeň, střední 

školu s 1.- 4. ročníkem. V národní 

škole se přestal užívat titul řídící 

učitel a zavedl se titul ředitel. Do-

sloužily také předpisy o výpomoc-

ném,zastupujícím nebo definitiv-

ním učiteli nebo řediteli. 

Z NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŠKOLY V RABÍ 
 - ZPRACOVALA BOŽENA VOKATÁ -  



ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI   

NAPSAL: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“ 
 

Kapitola pátá 

Pojednává o našich prvních dobrodružstvích ve Francii 

      První naší štací bylo půvabné 
městečko Bayonne v jižní Fran-
cii.Nám,klukům,kteří jsme dosud 
nejdále byli kousek za vesnicí,už jízda 
ve vlaku a podívaná na různé krajiny 
připadala,jako bychom se ocitli  
v nějaké pohádce. A pak to různé 
ovoce,o němž jsme dosud neměli ani 
potuchy,ať už to byly pomeran-
če,banány nebo datle.     Ani nevím, 
zda bylo v této počáteční době první 
republiky u nás a když, tak určitě ne 
pro venkovské kluky. Vždyť i rohlík 
byl pro nás téměř vzácností. A což 
teprve potom,když nás, klu-
ky,popadla sestra paní ředitelky a 
vydala se s námi na prohlídku zábav-
ních podniků,které zde současně  
s naším cirkusem hostovaly. Vzala 
nás i na kolotoč,což samozřejmě fi-
nancovala sama. Ale to nebyl ten 
kolotoč,co k nám jezdíval o pouti do 
vsi. Ten náš jsme museli vždy napřed 
nahoře sami roztočit,abychom se pak 
mohli zadarmo svézt.Tentokrát jsme 
si sedli na sedadla, která byla potaže-
na krásným plyšem a jelo se do tune-
lu. To nás napoprvé nějak postraši-
lo.Slečna se nám jen smála. My, ura-
ženi,jsme se nafoukli a řekli si, že už 
se ničím takhle překvapit nenechá-
me.Slovu jsme dostáli.Pak nám ma-
dam,tak jsme jí říkali,koupila spoustu 
výborné zmrzliny, která pak dohro-
mady s tím ježděním na kolotoči za-
točila také s našimi žaludky.  

Babička měla na to výborný recept,po 
jehož použití jsme druhý den byli jako 
znovuzrození.Jednoduše jsme nedo-
stali žádnou večeři.A bylo to. Vlastně 
jsme o ni ani nestáli.V Bayonne jsme 
pobyli přibližně deset dnů. Následova-
ly další a další štace,jejichž jména si 
sice již dobře nepamatuji,ale mnohé  
z těchto měst máme doma v al-
bu.Maminka vždy v každém městě 
koupila pohlednici.Tehdy jsme ještě 
nejezdili drahou,ale jak se říkalo “po 
vojeti“. Vozy táhly buď traktory nebo 
nákladní auta.Zprvu jsme se moc 
dobře při jízdě nevyspali,neboť se 
cestovalo v noci,když byl stan rozbou-
rán a naložen.Později jsem se už na 
noční jízdy těšíval, i ve spánku jsem 
poznal zvuk našeho traktoru.Pak jsem 
ještě pocítil menší náraz,jak náš vůz 
napojili na ostatní / vezl vždy dvě až 
tři maringotky/ a pak jsem se probudil 
až na další naší štaci.Když zrálo hroz-
nové víno,tu vždycky někde u vinice 
traktor zastavil,lidé vyskočili ven a 
hurá na víno. Za chvíli byli zpět, džbe-
ry a vědra naplněné hrozny různé 
barvy,zelenými,červenými,modrými i 
růžovými. Ale i toho jsme byli za něja-
kou chvíli tak nasyceni,že už nám na 
něj ani chuť nepřišla.Mnohokrát se 
také stalo,že lidé,kteří na těchto vini-
cích pracovali nebo víno trhali,sami 
nám přinesli vína tolik, že jsme je ani 
nechtěli.I tady platí: Všeho moc škodí. 

 Později ovšem velké podniky musely 
používat služeb železnice.Doprava sta i 
více vozů by se těžko takto zvládla. Cir-
kusáci také raději jezdili, alespoň teh-
dy,do jižních států.Jednak proto,že zde 
byla sezona daleko delší,někdy již od 
druhé poloviny února do konce listopa-
du,kdežto ve státech severních je zima 
dlouhá. Tam se jezdilo mnohem později 
a také dříve se zase přijelo domů.   

Hlavní příčinou však  bylo to,že sever-
ské cirkusy ještě neměly dostatek ma-
ringotek, a tak lidé museli spát pod 
stanem cirku,to jest pod podiem. I když 
se ve Skandinávii nejezdilo zase tak 
rychle,jako například ve Francii, kde 
později už byl cirkus každý den na jiné 
štaci,přesto chybějící maringotky lidem 
sezonu hodně ztrpčovaly. Kdykoli se 
jelo na další štaci,museli všichni svoje 
slamníky balit a nakládat na vozy, a 
tudíž během cesty neměli na čem spát. 
Nehledě k tomu,že i noci ve skandináv-
ských státech jsou dost chladné a ve 
stanu na nohy foukalo.Deka nebo men-
ší peřina,kterou si s sebou našinci bra-
li,nestačila již tak vychladlého člověka 
zahřát.Možná, milý čtenáři nebo čte-
nářko,se ti to bude zdát nemožné,že za 
takových podmínek se jezdilo do svě-
ta.Stejným způsobem ještě i můj děd a 
táta jezdili o několik let později do 
Švédska k cirkusu Orlando. 

 Bohumil Zíka je jedním z oněch „světáků“ v pravém slova smyslu, kteří v našem kraji patřili mezi elitu hu-
debníků, cirkusáků a dalších dobrých řemeslníků, kteří odjížděli sezónně na angažmá a za prací do Německa, Ra-
kouska, Francie, Švýcarska, Belgie, Holandska, Dánska, Švédska, Norska, Finska a dalších zemí, kde si jich zaměst-
navatelé skutečně vážili a současně byli i lépe placeni než tomu bylo doma v drsných podmínkách Pošumaví. Je-
jich životní příběh je tedy neodmyslitelně spjat s historií našeho kraje. Mnozí si pamatují p. Zíku jako svérázného 
učitele houslí na Umělecké škole v Horažďovicích, kde žil a svým neobyčejně lidským přístupem ovlivnil generaci 
svých žáků. Díky jeho vzpomínkám se můžeme přenést do světa cirkusu, do světa, který nám i dnes ve sjednocené 
Evropě voní dálkou a exotikou. Pamatuji si p. Zíku od nás ze vsi, kde dožil zbytek života se svou rodinou  
v Rozsedlích, se srdcem „světáka“  věděl, že patří  právě sem.  Také si na něj pamatujete? Prožil někdo z Vaší ro-
diny podobnou zkušenost? Byl jste někdo jeho žákem? Máme něco společného. Zavzpomínejte s námi: pošlete 
krátkou vzpomínku, pozdrav, půjčte nám fotografie, cokoli …. Děkuji p. Ježkovi za text „Kronika rodu Zíků“ od p. 
Mirvalda - rodáka z Dobršína. 

-ed- 

Pokračování na s. 11 
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 Vraťme se zpět tam, kde sluníčko hřá-

lo pořádně. Někdy tolik,že jsme se 

potili celý den a v maringotkách neby-

lo k vydržení. Nám dvěma syčákům to 

bylo jedno, stejně jsme se v maringotce 

ocitli teprve,až když jsme šli spát. 

Takřka denně jsme se dívali na před-

stavení, a to hlavně na odpolední.Ze 

všech artistických výkonů se nám nej-

více líbila čísla klaunů. Už jsme je zna-

li skoro nazpaměť, a tak jsme si jedno-

ho dne s Frantíkem řekli,že to také 

spolu půjdeme zkusit do manéže.Hned 

po ránu,když jsme věděli,že ještě nikdo 

z artistů nepůjde cvičit,jsme se rychle 

nasnídali a hasili si to do ma-

néže.Zkoušeli jsme přemety,kotrmelce 

a všechno,co klauni dělali,včetně po-

sunků.Pak mělo dojít na ty facky,které 

si klauni dávali. Bez těch by se to asi 

sotva obešlo.Naši klauni se dovedli 

fackovat,to byla jedna radost se na ně 

dívat. Že to nedělali doopravdy,to jsme 

nevěděli.Možná,že pak by se nám to 

jejich vystoupení ani tolik nelíbilo. Už 

je asi v povaze každého člověka,že má 

radost z toho,když někdo něco 

„slízne“.“Ten se dlouho nerozmýšlel a 

dostal jsem pohlavek jako Brno.“Tak 

ty mě budeš takhle fackovat?“ poví-

dám.Napřáhnul jsem se a co síly 

měl,jsem mu ji taky vrazil.Tak mi jí 

dej,“povídám Frantíkovi. Frantík se 

otřásl a pak povídá:“Dej mi eště jednu 

takovou!“ „Tak ná“,povídám,a napřáh-

nul jsem se znovu.Ale to už milej Fran-

tík  na mě skočil a my se začali 

mydlit,až piliny lítaly.Byli bychom jen 

tak hned nepřestali,jenže nás uchopila 

pevná ruka a postavila na nohy.Byl 

jsem tomu konec konců rád,protože 

Frantík byl jednak starší a daleko větší 

vazoun,kdežto já byl hubený skrček. 

Vidíme pana klauna,jak se směje a 

něco nám říká,čemuž jsme nerozuměli 

a nám pokynul /tomu jsme rozuměli/, 

abychom šli s ním. Tak jsme došli  

k naší kuchyni.Zde vařila babička s 

mojí maminkou pro naše lidi česká 

jídla. Pan August,jak jsme říkali 

my,hovořil s maminkou,která se na nás 

pak zamračila a povídá:“ Tak vy už 

jste se zase prali? To toho nemáte po-

řád dost?“ „Kdepak,mami,“ odpoví-

dám,“my jsme si hráli na klauny.A 

taky jsme zkoušeli to fackování.Ale to 

jsme jen tak zatím procvičovali.“  
Maminka to zase přeložila panu klau-

novi a ten se začal náramně chech-

tat.Zase něco hovořil, na což nám ma-

minka říkala,že pan Cavallini /tak totiž 

bylo jeho umělecké jméno/ by tedy  

s námi zkusil vystupovat s něčím v 

manéži před publikem. To se nám moc 

hodilo,obzvláště když nám slíbil,že za 

každé vystoupení s nimi dostaneme po 

jednom franku. Před očima se mi zjevil 

velký kopec zmrzliny,který jsme mohli 

za frank dostat.  Zkouška byla velmi 

lehká. Spočívala v tom,že si každý 

klaun přivázal jednoho z nás za kus 

lana v délce asi tak osmi metrů.V ruce 

jsme drželi koště.Stáli jsme pod or-

chestrem a klauni táhli lano do manéže 

a dělali,jako by nevím co těžkého za 

sebou měli. Když bylo lano napnuté,tu 

jsme se objevili my,samozřejmě jsme 

se vzpírali,co jsme síly měli.To nám 

však moc platné nebylo a publikum, 

hlavně malí Francouzi,kteří napjatě 

čekali na to,co klauni táhnou,spustilo  

v okamžení,když vidělo, kdo je na dru-

hém konci lana,hurónský smích. 

A pak,jak nás naučili,se tato scénka 

proměnila v honičku.To už se zase situ-

ace měnila,nyní zase klauni utíkali před 

námi a my je,pokud jsme některého  

z  n i c h  s t i h l i , m l á t i l i  k o š t ě -

tem.Samozřejmě jsme se snažili klauny 

dostihnout,zvlášť když jsme teď měli 

podporu malého obecenstva,tak jsme je 

ze vší síly brali tím koštětem hlava ne-

hlava. Naposled začala velká honička a 

my jsme je z manéže vyhnali.Číslo sklí-

zelo velké ovace,neboť sympatie ma-

lých Francouzů byly vždy na naší stra-

ně. Takže nyní jsme měli postaráno 

nejen o  zábavu,ale i o povinnost. Ob-

čas se stávalo i to,že o přestávce nám 

francouzští kamarádi přinášeli zmrzlinu 

a jiné dobroty. A k tomu ještě po franku 

od pana Cavalliniho,což byly naše první 

výplaty u cirkusu. Časem jsme ale 

zpychli a pýcha předchází pád.Jednoho 

odpoledne při vystoupení,hrdí na to,že 

přízeň publika je opět na naší stra-

ně,jsme začali do klaunů mlátit zvlášť 

zuřivě,hlava nehlava.Ti to zprvu brali 

jako legraci,ale když poznali,že tento-

kráte tlučeme doopravdy,obrátili a za-

čali nám citelně oplácet.To už se ale 

kluci i děvčata bez výjimky  natolik 

rozvášnili,že naskákali do manéže, a 

teď jste měli vidět to rodeo. Klauni se 

ocitli někde vespod toho chumlu,nebyli 

ani vidět,manéž plná pomocníků a na-

stala pranice bez rozdílu pohla-

ví.Nakonec museli zakročit rekvizitáři i 

artisté a myslím že i policajti a hasi-

či,vždy všude přítomní.Nám z toho 

nebylo moc dobře a raději jsme vzali do 

zaječích.Nakonec nás pár pohlavků od 

klaunů stejně neminulo, a proto jsme 

zase začali vymýšlet nějakou pomstu. 
 

pokračování příště 

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTY  MĚSTA 

Vážení občané, 

chtěl bych Vás oslovit v tomto zimním období a opět připomenout otázku plynofikace obcí. Zimy jsou dlouhé a 

topení uhlím a dřevem se v blízké budoucnosti nebude vyplácet, neboť dochází k jeho neustálému zdražování a 

připravovaný tzv. „uhelný zákon“ nám rozhodně situaci neulehčí, spíše naopak. Pro staré lidi bude stále namá-

havější připravovat dřevo na otop, nosit uhláky s uhlím do kotlů a na druhé straně platit firmě Rumpold za od-

vážení plných popelnic. Mladí lidé pracují na směny, jezdí z práce večer domů do vychladlých domů a bytů. 

Děti jsou ve škole a neumějí samy zatopit. Chalupáři si také často stěžují na vymrzlé místnosti, kde musí něko-

lik dní „ládovat“ do kamen, aby se dostali na příjemnou teplotu. V případě plynofikace lze topení nastavit na 

potřebnou teplotu a čas zatopení.  Je na zvážení, zda topit dražším plynem, nebo topit neekologickým palivem, kdy znečištěné 

ovzduší všichni dýcháme. Středotlakové vedení plynu je položené přímo za Rabím směrem na Budětice, takže technicky  i fi-

nančně by investice nebyla náročná. V obcích, kde již mají plyn zaveden, si dnes libují, přestože z počátku s plynofikací nesou-

hlasili. Příkladem jsou Nezamyslice, kde jsou občané napojeni na plyn a dnes vidí nesporné výhody proti minulému způsobu 

topení. Zamyslete se nad možností tohoto způsobu vytápění i jako další investice zhodnocení majetku a další alternativa vytápění 

ke stávajícímu připojení na ústřední topení. Děkuji za pozornost tomuto článku.  M. Leopold  



Zastupitelé města rozhodli v roce 2012 zadat investiční akci - nástavba 
střechy na budově TJ. Původní krytina ze 70. let min.stol. již doslouži-
la, do objektu neustále zatékalo. Vítězem výběrového řízení byla firma  
z Českých Budějovic JPT Stavby s.r.o. p. Jiráka. Práci na střeše od-
vedli v dobré kvalitě, ale vinou nedbalosti zaměstnanců došlo ke ško-
dám opakovaným zatečením při prováděných pracích. Voda prolila oba 
stropy a poničila nejen budovu ale i majetek TJ Rabí. Celý měsíc byl 
objekt vysoušen, aby zima nenadělala ještě větší škody. V současnosti 
je škoda projednávána s firmou a pojišťovnou. Celá akce stála 1,390 
tisíc Kč, dotace od kraje byla 270 tisíc.   

Volby prezidenta ČR za město Rabí 

(okrsky Rabí, Bojanovice, Čepice): 

 

Účast v 1.kole 68 % voličů, nejvíce 

hlasů měl Jan Fischer 21,2%, Jiří Di-

enstbier 20,1%, Miloš Zeman 

18,7%,Karel Schwarzenberg 18,0%, 

Vladimír Franz 10,1%,Zuzana Roi-

thová 4,0%, Taťána Fischerová 2,9%, 

Přemysl Sobotka 2,9% a Jana Boboší-

ková 2,2%. 

 

Účast ve 2.kole 60% voličů, Miloš 

Zeman zvítězil a obdržel celkem 149 

hlasů (58,2%), druhý Karel Schwar-

zenberg získal 107 hlasů (41,8%). 

www.mestorabi.cz 

www.sumava-cepice.cz 

http://bojanovice.webnode.cz 
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Všechny knihovny každoročně vyplňují 

statistické údaje za daný rok, dovolte 

nám proto, abychom vás seznámily 

s nejnovějšími daty z naší knihov-

ny.V podzimních a zimních měsících 

byla provedena revize knihovny. Zjiš-

ťovalo se, kolik knížek v ní skutečně je, 

které se musí vyřadit pro duplicitu či 

zastaralost a také pár nových titulů při-

dat.Knihovna v Rabí má v současné 

době k vypůjčení 1722 vlastních svaz-

ků knih – 1447 kusů beletrie a 275 na-

učné literatury. V březnu a dubnu bude 

knihovna nadále otevřena v pondělí a 

ve středu od 9 do 16hod. Z Městské 

knihovny Sušice máme v rámci výměn-

ných fondů půjčeno 300 knih. 

 Poslední soubor padesáti knih je 

z ledna letošního roku a v něm září loň-

ský český hit Kateřiny Tučkové Žítkov-

ské bohyně, švédské detektivky Larse 

Keplera a množství romantické literatu-

ry.Knihovna v roce 2012 zaznamenala 

88 návštěv. Z beletrie se vypůjčilo 230 

titulů, z naučné literatury 11 knih, časo-

pisy byly také hojně půjčovány. Loňský 

rok začala knihovna odebírat čtvrtletník 

Vítaný host, který je určen příznivcům 

přírody, památek a lidí a od konce roku 

také týdeník Vlasta. Můžete si přijít 

vypůjčit starší čísla časopisu Koktejl 

nebo Zahrádkář, která nestárnou.  

Se zhruba měsíčním zpožděním u nás 

najdete i časopis Reflex.Pokud vámi 

požadovanou knížku nebudeme mít, 

jsme schopny vám ji přivézt z knihovny 

v Horažďovicích či Sušici. Tato služba 

byla loni hojně využívána, tak se na nás 

bez obav obraťte. Na závěr jedna velmi 

dobrá zpráva. V roce 2012 bylo 

v knihovně registrováno 25 čtenářů! 

Podobné číslo bylo zaznamenáno na 

začátku devadesátých let dvacátého sto-

letí, a to je pro nás největším oceněním a 

také známkou toho, že tištěná kniha táh-

ne i v době nadvlády elektronických 

médií.     

- knihovna- 

 

INFOCENTRUM & KNIHOVNA 

Zprávy z matriky Rabí za rok 2012: 

V průběhu roku 2012 bylo v Rabí od-

dáno celkem 26 párů, z tohoto počtu 

byla v obřadní síni města Rabí v čp.57 

1 svatba, 24 svateb bylo ve hradu Rabí 

a  1 církevní svatba v Bojanovicích.  

Do svého prvního manželství vstoupi-

lo v roce 2012 celkem 6 občanů, do 

svého druhého manželství vstoupil 1 

občan, všichni z Rabí. 

Narodily se 4 děti – v Rabí 3 (2 x 

děvče, 1x chlapec), v Bojanovicích 1 

chlapec. 

Zemřelo 7 občanů – z Rabí 5 ( 3 ženy 

a 2 muži), z Čepic 1 žena, z Bojanovic 

1 žena 

Ovdověli 2 občané – 1 žena z Rabí a 

1 muž z Čepic. 

V průběhu roku 2012 se nově přistěho-

valo celkem 13 osob, z toho do Bojano-

vic 5 osob, do Čepic 4 osoby, do Rabí 4 

osoby. Odstěhovalo se celkem 15 

osob, z Rabí 13 občanů, z Čepic 2 obča-

né. 

Nejstarším občanem je pan Josef Klá-

sek z Čepic (93 let) a nejstarší občan-

kou je Anna Šimerová z Čepic (92 let). 

Nejmladším občánkem je Iva Maxová 

z Rabí, narozená 13.9.2012. 

K 31.12.2012 bylo v Rabí trvale hláše-

no celkem 483 občanů ( 236 mužů a 

247 žen), z toho bydlí v Rabí 340 obča-

nů, v Bojanovicích 67 občanů a 

v Čepicích 74 občanů. Na území města 

Rabí je hlášeno celkem 16 cizinců, 

z toho v Rabí  6  osob, v obci Bojanovi-

ce 9 osob a 1 osoba je v obci  Čepice. 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 

http://www.mestorabi.cz/
http://www.sumava-cepice.cz/
http://bojanovice.webnode.cz/


VYHLÁŠKA  MĚSTA RABÍ 
Město Rabí, Rabí 57, 342 01  Sušice, IČO: 00256030 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Zastupitelstvo  Města Rabí se  na  svém  zasedání dne  12.2.2013 

usnesením č. 2/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-

nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 

Úvodní  ustanovení 

(1) Město Rabí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2)Řízení o poplatcích vykonává městský úřad.1 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2: 

a) fyzická osoba,  

1.  která má v obci trvalý pobyt,       
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České repub-

liky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 

dnů, 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky-

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 

cizinců, 
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou 

k individuální rekreaci, byt  nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 

platit poplatek společně a nerozdílně.  
_____________________ 
1  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 
2  § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. 

Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek 
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzic-

kých osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 

poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících 

nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  
(2)  Poplatník dle  čl. 2 odst. 1  této vyhlášky je povinen ohlásit  správci  

poplatku jméno,  popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další 

adresy pro doručování,evidenční nebo popisné číslo stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo  rodinného domu. Není-li tato stavba nebo 

dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní 

číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.         
(3)  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 

správci  poplatku zánik své poplatkové  povinnosti  v důsledku  změny 

pobytu   nebo v  důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené  k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu. 

Poplatník,  který  nemá  sídlo  nebo  bydliště  na  území členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování. 3 

(5) Dojde-li ke  změně údajů  uvedených  v  ohlášení,  je  poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí  500,- Kč a je tvořena: 

a)   z částky  250,-   Kč za kalendářní rok  a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena 
na základě  skutečných nákladů  města předchozího kalendářního  

roku  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplat-

níka a kalendářní rok. 
(2)   Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz  netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní 

rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

 

(3)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalen-

dářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalen-

dářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. 
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 

měsíců rozhodný stav k  poslednímu dni tohoto měsíce.5   

______________________ 
3  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5  § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky 
je splatný jednorázově  nejpozději  do  28.2.  příslušného   kalendářního  

roku. 

 (2) Poplatek  pro  poplatníka  dle  čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je 

splatný jednorázově  nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. 

(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3, a 4 této 

vyhlášky je splatný do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací 
povinnosti. 

Čl. 6 

Osvobození od poplatku 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) U rodiny se čtyřmi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezao-

patřenými dětmi do 26 let žijícími s rodiči ve společné domácnosti, je od 
poplatku osvobozeno čtvrté a další dítě. Uvedené skutečnosti doloží poplat-

ník (zákon. zástupce) předložením rodných listů dětí, případně dalším potvr-
zením (např. potvrzení o studiu). 

b) Poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví objekt 

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba, pokud 
má ve městě současně trvalý pobyt. K prokázání této skutečnosti lze mimo 

jiné použít čestné prohlášení. 

c) Poplatníci, jejichž místem trvalého pobytu je místo ohlašovny, 
tj. Městský úřad v Rabí čp. 57 a v obci se nezdržují. 

Čl. 7 

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu je městský úřad  platebním výměrem nebo hromadným 

předpisným seznamem.6 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků, 

může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je přís-

lušenstvím poplatku.7 

Čl.  8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

 
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří 

městský úřad poplatek  jednomu z nich. 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Rabí č. 3/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinná od 1.1. 2008. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Rabí č. 2/2007 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Rabí, účinná od 1.1. 2008. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3. 2013. 
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

           ---------------   ----------------- 

Milan Leopold    Zdeněk Boltík 
starosta města Rabí                                                  místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13.2.2013          
Vyvěšeno na elektr.úř.desce dne: 13.2. 2013  

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, 
odpovídají za zaplacení poplatku jak  poplatník, tak jeho zákonný zástupce 

společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné 

procesní postavení jako poplatník. 

Příloha č. 1.: Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního od-

padu v roce 2012 a rozúčtování na 1 poplatníka  

Celkové nákl. na netříděný odpad r. 2012 467.700 

Počet osob 483 

Počet staveb urč. k indiv. rekr., bytů nebo RD, kde není 

hlášena žádná FO 

97 

Celkem poplatníků 580 

Náklad na 1 poplatníka 806 



VYHLÁŠKA  MĚSTA RABÍ 

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činnost 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací 

 
  Město Rabí vydává na základě rozhodnutí zastupitelstva města Rabí ze dne 12.2. 2013 usnesení bod ) “Pravidla pro 

poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací”. 

 

Cíl 

      -  stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře kulturních, zájmových a   

         volnočasových organizací z rozpočtu města Rabí 

      -  podpořit aktivní činnost co nejvyššího počtu občanů a mládeže na úseku kultury    

         a volného času 

      -  nabídnout občanům a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od 

         negativních  prvků společnosti (alkohol, driogy, kriminalita apod.) 

 

Zdroje 

Zdrojem pro poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činost kulturních, zájmových a volnočasových organizací (dále 

jen příspěvek) jsou finanční prostředky města Rabí. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky z rozpočtu mě-

sta Rabí pro příslušný kalendářní rok. Při úpravě rozpočtu během roku může dojít k úpravě celkové částky. 

 

Žadatelé o příspěvek 

Neziskové organizace, jejichž činnost je orientována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity (mimo sportovní činnost) 

občanů a mládeže nekomerčního charakteru působící na území města Rabí (dále jen organizace). 

 

Žádost o příspěvek 

žádost se podává na předepsaném formuláři “Žádost o finanční příspěvek na pravidelnou činost kulturních, zájmových a volno-

časových organizací” (k dispozici na www.mestorabi.cz nebo na MÚ Rabí). 
žádost podává statutární zástupce žadatele 

žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny povinné přílohy (viz. žádost) 

žádost musí být podána na MÚ v Rabí nejpozději do 30.11. příslušného roku 

 

Podmínky pro přidělení příspěvku 

příspěvek lze poskytnout pouze organizacím působícím na území města Rabí 

podkladem pro přidělení příspěvku je plán činnosti, účetní uzavření roku (uzavřený peněžní deník) a seznam registrovaných 

členů 

na požádání poskytovatele příspěvku předloží žadatel doklady o zaplacení členských příspěvků 

Zastupitelstvo města Rabí si vyhrazuje právo na posouzení uznatelných nákladů 

 

Přidělení příspěvku 

příspěvky budou rozdělovány v následujícím roku po podání žádostí se všemi přílohami na základě rozhodnutí Zastupitelstva 

města Rabí 

kontrolu úplnosti žádostí  o příspěvky bude provádět finanční výbor 

finanční výbor bude podávat ZM 

 Rabí návrh na výši proplacení příspěvku na jdnotlivé akce 

 

Vyúčtování přidělení příspěvku 

poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat do 2 měsíců po uskutečnění akce 

nedojde-li k vyčerpání přidělených finančních prostředků, bude přebytek vrácen městu Rabí do 1 měsíce po uskutečnění akce 

k vyúčtování finančních prostředků bude předložen MÚ Rabí peněžní deník s účetními doklady 

 

Závěrečná ustanovení 

na příspěvek není právní nárok 

poskytnutí příspěvku v jednom roce se nezakládá na nároku na poskytnutí příspěvku v dalších letech 

použití finančních prostředků je účelové, uznatelné náklady musí být nezbytné pro činnost žadatele 

poskytovatel příspěvku (Město Rabí a finanční výbor) má právo kontrolovat soulad mezi údaji uvedenými v žádosti a přílo-

hách se skutečným stavem 

 

V Rabí , dne 12.2.2013 

Formulář žádosti o finanční příspěvek je k dispozici v kanceláři MěÚ, nebo ke stažení na webu města, www.mestorabi.cz 

http://www.mestorabi.cz/


ZPRÁVA  

O HOSPODAŘENÍ RABSKÉHO OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU O.S. 
 „ ROSa“ Rabí za rok 2012 

Příjmy: 
1. Příspěvek města Rabí      15 000,00Kč 

2. Členské příspěvky        2 000,00Kč 

3. Dary občanů (masopust,akce)                   20 257,00Kč 

4. Sponzorské dary        5 500,00Kč 

5. Úrok z běžného účtu                                          3,44Kč 

6. Prodej vstupenek na bály (maškarní a 1.Rábský)     9 920,00Kč 

7. Prodej tomboly na bálech                   12 794,00Kč 

8. Dobrovolné vstupné(divadla ve hradu 2x)                                        11 449,00Kč 

9. Vstupné přednášky (3 x)                                                                       1  290,00Kč 

10.Vstupné jazykový kurz + cvičení pro ženy                                         3 950,00Kč 

11. Zájezd do divadla a na Lipno (vstupenky+přísp.občanů)               9 460,00Kč 

12.Ostatní příjmy(přísp.od města na 8.6.+prodej fotek vítání)             6 748,00Kč    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

celkem za rok 2012              98 371,44 Kč  
Výdaje:   
1. Maškarní bály, 1.Rábský bál (hudba,tomb.,popl.občerst.)       26 756,00 Kč 

2. Odměna -přednášky 3x                                                                    3  000,00Kč 

3.Vítání občánků 5.6.(plakety,fotky,květiny)                                     3 843,00Kč  

4.Zajištění občerstvení 8.6. (otevř.MěÚ)                                             6 451,00Kč 

5.Zájezd Lipno a divadlo Plzeň (autobus+ vstupenky)                   19 153,00Kč 

6. Občerstvení (májka,výr.sch. masopust,vánoce,)                            5 269,00Kč 

7. Administr.výdaje(razítko,toner,bar.papíry,popl.BÚ)                   1 708,00Kč 

8. Divadla ve hradu (2x)                                                                     11 000,00Kč 

9. Odměny lektorům (angličtina + cvičení)                                        3 350,00Kč 

10.Odměna za 10 čísel Rábských novin                                              2 000,00Kč 

Nákup vybavení (trampolína + osvětlení LED)                                 4 896,00Kč 

Nákup tomboly na maškarní bál 2.3.2013                                          3 268,00Kč 

Nákup vstupenek na divadlo Plzeň (březen 2013)                             7 560,00Kč                                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

celkem za rok 2012          98 254,00 Kč 
 

Příjmy:       98 371,44 Kč 

Výdaje:       98 254,00 Kč 

Zisk:                 117,44 Kč             z toho na BÚ                    16 146,21 Kč                                                           

                   v pokladně                       25 217,00 Kč 
Vypracovala Marie Jamrichová, hospodářka 

V Rabí dne 4.1.2013  

Horký dech 

1 l červeného vína, 1 citron, 3 hřebíčky, kousek celé skořice, 150-200 g pískového cukru, 

1 vanilkový cukr, 125-250 ml rumu, 6 lžiček kandované pomerančové a citronové kůry, 

plátky citronu. Do vína vymačkáme šťávu z citronu. Přidáme hřebíčky, skořici, pískový a 

vanilkový cukr a rum. Zahřejeme k bodu varu a odstavíme. Do nahřátých sklenic dáme 

lžičku kandované kůry, přes sítko zalijeme nápojem a ozdobíme plátkem citronu 

RECEPT 

Doporučení redakce: Pijeme nejlépe ve dvou ! 

 



Oslavenci v březnu 2013 

60 let  Stanislava Pekárková, Rabí 

60 let  Marie Pajerová, Rabí 

92 let  Anna Šimerová, Čepice 

Oslavenci v dubnu 2013 

65 let Karol Nyerges, Rabí 

60 let  Jana Rejšková, Rabí 

85 let Libuše Polanková, Bojanovice 

80 let Božena Vokatá, Rabí 

70 let Jaroslava Fialová, Rabí 

92 let Květa Vichrová, Rabí 

 

Všem oslavencům přejeme hodně 

zdraví a štěstí ! 

Výzva 
Vážení občané a chalupáři ! 

Pro plánovanou výstavu v naší galerii v červnu 2013 u příležitosti 

oslav městského znaku a srazu rodáků Vás prosíme o zapůjčení 

dobových fotografií,filmů, listin apod. vztahujících se k různým 

historickým událostem v Rabí, Bojanovicích a Čepicích.Výše uve-

dené materiály můžete nosit  pracovnicím  knihovny a infocentra 

v Rabí.           Děkujeme. 

Prosba …… 
Milí občané, obracíme se na Vás s prosbou, zda nemáte doma ve skříních 

nepotřebné oblečení, které již nepoužíváte a mohli byste je darovat našemu 

spolku do masopustního průvodu, který každoročně pořádáme. Hledáme 

především větší velikosti pánských sak z různých materiálů i s kalhotami, 

pánské kabáty a vesty, dámské krajkové svatební šaty, jakékoliv větší šaty, 

korzety, části krojů, sukně, zástěry, plédy, šály, šátky, čepice a klobouky, 

šněrovací boty, staré kabelky apod. Rozšiřujeme svůj spolkový oděvní fun-

dus pro zhotovování masopustních masek.Pokud doma najdete něco vhod-

ného pro nás, zaneste to, prosíme, kdykoliv na MěÚ Rabí p. Jamrichové. 

Děkuje spolek ROSa Rabí. 

JUNIOŘI & SPOL. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Zemřeli: 
 

26.12.2012  Štefanie Heřmanová,             

Rabí, 92 let 

1.2.2013      Stanislav Škvára,  

             Bojanovice, 83 let 

Hokej 
 Konečně se dohodli v NHL ! O co 

šlo ? Hráči chtěli dostat přidáno na 

platu a tak stávkovali byla to tzv.: 

výluka. Pro nás to bylo dobré v tom, 

že slavní hráči z NHL hráli v naší 

nejvyšší soutěži v Extralize a tím se 

zvedla sledovanost a na zápasy se 

začlo více chodit. Ale 6.1.2013 se 

Gary Bettman (hlavní představitel 

NHL) a právník NHLPA (hráčské 

asociace NHL) Steve Fehr dohodli na 

smlouvě. 

 Oddset Hockey Games ! Je jeden 

z turnajů Euro Hockey Tour, který 

probíhal od 6. do 10. února. Češi se 

umístili na 2. místě hned za Finy. 

Vyhráli jsme dva ze tří zápasů, tedy 

proti Švédskému výběru 2:0 a proti 

Rusku 2:1, ale zase naopak jsme vů-

bec nezvládli hru s Finskem a taky 

nás za to stihl výprask 3:0 a to jsme 

ještě mohli být rádi. Jinak 

v celkovém seriálu se držíme na 3. 

místě se stejným počtem bodů jako 

Finsko, před kterým jsou Rusové 

s náskokem tří bodů. 

 Hokejová Extraliga ! Jak jsme na 

tom ? Naše hlavní hokejová soutěž 

Extraliga má 52 kol (základní část). 

Nyní po 46. kole vede Škodovka 

Plzeň o pět bodů nad pražskou Sla-

vii a Zlín, které dělí pouze počet 

střelených branek. 

Fotbal 
 Naše týmy v Evropské lize ! Naše 

dva nejlepší týmy z Gambrinus ligy 

Sparta a Plzeň se dostali ze základní 

skupiny přes velmi těžké soupeře 

např.: Atletico Madrid nebo Fran-

couzský Lyon. Ale co se nestalo: na 

Pražská „S“ čeká nemilý soupeř, 

londýnské Chelsea v bráně s Petrem 

Čechem, který se stal po šesté čes-

kým Nejlepším fotbalistou. A na 

Viktorku se řítí nejlepší tým italské 

ligy, S.C.C. Neapol v čele 

s Edinsonem Cavánim jedním 

z nejlepší střelců světa. 

 El Clásico ! Dva nejlepší týmy Špa-

nělské ligy tedy Real Madrid a FC 

Barcelona v čele s idolem Ronaldem 

a hvězdným Messim se utkaly proti 

sobě poprvé v novém roce.  

Utkaly se v tamějším poháru, kde na 

sebe  narazily v semifinále a byla 

z toho „plichta“ 2:2 ani Messi ani Cris-

tiano Ronaldo, dvě opory těchto klubů 

si nepolepšili ve svém skóre nastříle-

ných branek, ale toto semifinále je na 

dva zápasy takže se ještě máme na co 

těšit!  

Tenis 
 Australian Open ! Naši tenisté 

(nejdříve muži) v čele Tomášem Ber-

dychem chtěli samo sebou dosáhnout 

co nejvýše, ale dostatečně vysoko se 

dostal jen už zmiňovaný Tomáš Ber-

dych. Dostal se až do čtvrtfinále kde 

na něj čekal Srb Novak Djokovič. 

Djokovič nakonec vyhrál 3:1 na sety 

a vyhrál i celý turnaj. Ženy 

v čele  Petrou Kvitovou na tom neby-

ly vůbec dobře. Naše největší naděje, 

tedy Petra Kvitová skončila sice také 

ve čtvrtfinále jako Berdych, ale pod-

lehla 87. hráčce žebříčku. Ženský 

turnaj vyhrála Viktoria Azarenková. 

Jsi-li mladší 18. let, můžeš nám pomoci vytvářet rubriku, kam můžeš napsat cokoliv. Svůj názor, kritiku, otázky... Vždy je  

o čem psát: trendy, móda, škola, rodina, filmy, hudba,sport … a pokud nechceš být jmenován, použij nick  nebo mono-

gram. V tomto vydání napsal KD (14) o sportovních událostech, které jej v poslední době zaujaly. Opravujeme  pouze tvrdá 

a měkká i,y. Je to Vaše! rabskenoviny@seznam.cz 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TAK URČITĚ… 



 

 

A jde se zase na to! 
     Mohlo by se zdát poněkud zvláštní psát o činnosti fotbalového klubu v době, kdy je sezóna v zimním spánku 

a mnozí si myslí, že začíná až prvním jarním zápasem, jak zde kdysi bývalo zvykem. Pravda je ovšem taková, že 

kluci z Budětic neusnuli na vavřínech po slibném podzimu a velmi poctivě zahajují přípravu na druhou část 

sezóny 2012/2013. V rámci udržení týmového ducha a boje proti povánoční nadváze se začal dvakrát týdně hrát 

florbal v rábském KD, na který docházejí i někteří z místních.  

 

     Ten, kdo se pravidelně účastnil, bude ve velké výhodě vzhledem k nadcházejícím galejím, neodmyslitelně 

spjatým s každou zimní přípravou. První naběhané kilometry začali budětičtí polykat už od 25.1., dále pak kaž-

dou středu a pátek. První tzv. přátelák se odehraje 23. 2. s Velkými Hydčicemi. Výsledkem skvělé práce funkcio-

nářů, především tedy Zbyňka Chmelíka, je soustředění v Hojsově Stráži, které mužstvo čeká ve dnech 27. 2. – 2. 

3. Úctyhodný je na tom fakt, že tato akce nebude hráče stát téměř ani korunu. Program je jasný, tedy hlavně běž-

ky, dále pak posilování, stolní tenis a já osobně doufám, že také kartičky, kde budu moci prodat zkušenosti, dra-

ze nabyté při velké spoustě odehraných partií s rábskými esy, kterými byli a jsou především Ota Kristofovič st., 

Karel Vinter a hlavně Míra Duda. Po soustředění jsou v plánu dva přípravné zápasy - 9. 3. ( soupeř zatím 

v jednání ) a 16. 3. proti „áčku“ z Hradešic. Tento zápas bude zároveň generálkou na velmi důležitý první mis-

trák ve Svéradicích ( 23. 3.).   Na závěr Vám představujeme další důležitou postavu budětického fotbalu, Zdeňka 

Frančíka, s nímž přinášíme rozhovor. 

Zdeněk Frančík 

33 let, ženatý (manželka Petra na obrázku), 3 dcery 

Povolání: manažer, finanční poradce, Česká spořitelna    

Zajímavost: člen kapely Experiment ( trubka, zpěv) 

Fotbalová kariéra: TJ Sušice (žáci), 1. FC Plzeň (dorost), TJ Sušice A, TS 

Sokol Hradešice A , FK Budětice 2012 

Post: krajní / střední záložník  
 

Pověz nám, Zdeňku, jak ses vůbec dostal k fotbalu? 

Bylo mi asi osm a kamarád mého táty trénoval v TJ Sušice malé fotbalové žáčky. Zeptal se mě, zda bych 

to s fotbalem také nechtěl zkusit, to jsem také udělal a docela mi to šlo. Od té doby hraji fotbal závodně. 

Kdo byl tvůj první a kdo je tvůj současný fotbalový vzor? 

První vzor: Patrik Berger - v té době jsem byl také mladý a rychlý levonohý záložník  :-) 

Současný: Pavel Horváth - nejsme si podobní jenom stylem hry, ale i svojí vypracovanou postavou :-) 

Jaký je tvůj největší úspěch ve fotbale?  

Nevím, jestli to jsou úspěchy, ale za dorost v 1.FC Plzeň jsem hrál soutěž proti týmům jako Dukla Praha, České 

Budějovice, Most, Teplice atd. V mužích TJ Sušice jsem si krátce zahrál divizi a pravidelně krajskou soutěž.  

Kde vidíš budětický klub za pět let?  

Máme relativně mladý tým s šikovnými fotbalisty, kteří do fotbalu mají chuť a pokud se v průběhu let bude do-

plňovat o podobné hráče, okresní přebor vidím reálně.Já osobně budu hlavně rád, když se bude hrát pěkný fot-

bal, na který bude chodit hodně spokojených fanoušků - minimálně jako doposud. 

Jaký je to pocit stát se prvním kapitánem budětického fotbalového mužstva? 

Tak to bude jednoduchá odpověď - příjemný pocit a jsem za to rád. Ale hlavně jsem neuvěřitelně šťastný, že ne-

zůstalo jen u přání a snu a já dnes mohu kopat za svou rodnou obec!  

Co říkáš na výsledek prezidentských voleb?  

Velké zklamání - bohužel můj kandidát finále nevyhrál 

Tradiční otázka na závěr. Něco, co bys chtěl sdělit čtenářům RN? 

Čtenářům RN bych rád popřál všechno NEJ v roce 2013 a chtěl bych je pozvat na naše mistrovské zápasy, které 

začínají    23. 3.2013.  

autor: David Homolka 
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 UDÁLOSTI, POZVÁNKY 

 ROZHOVOR  

 ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ (MUDr. Pavel Voska) 

 Z NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŠKOLY V RABÍ (Božena Vokatá) 

 SERIÁL O ŠUMAVSKÝCH MUZIKANTECH (Bohumil Zíka) 

 ZPRÁVY Z MěÚ Rabí 

 SPORT (David Homolka, Pavel Voska) 
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V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ NAJDETE 

SLOVO ZÁVĚREM 

Přijedou-li za tebou chudí příbuzní, nebledni, ale zvolej vítězoslavně: 

„Dobře, že to není policie!“  
(A.P.Čechov) 

Hasiči a Rábský spolek přátel motorismu srdečně zvou ženy  
z Rabí na 

 
 

  

  
pátek 15.3.2013 od 19 hodin  
Rábská hospůdka 

K poslechu a tanci hraje Mejdan 

MDŽMDŽ  
„Čest a sláva našim tolerantním a „Čest a sláva našim tolerantním a   

pracovitým ženám “pracovitým ženám “  


