
Schůze SDH v Kulturním domě v Rabí 

Ukázka staré techniky na náměstí 

   
   

Dne 10.října se v Rabí obnovila 
další tradice. Uskutečnilo se po 19 
letech „Vítání občánků“. Poslední 
se konalo v roce 1991. Město se 
společně se spolkem ROSa   roz+
hodlo, že uvítá nové občánky ve 
věku 0+ 3 roky, tedy dětičky naro+
zené  od roku 2007 dodnes. Kvůli 
velkému počtu dětí bylo vítání 
občánků rozděleno do dvou sku+
pin. První skupina dětiček byla  
slavnostně uvítána od 14:00 hod. 
a  druhá od 15:00 hod. Úvodní slo+
va nám řekla p. Drahomíra Houd+
ková. Na varhany   nádherně za+
hrála Barbora Podloucká z Rabí, 
studentka gymnázia v Sušici a 
krásné básničky přednesly děti z 
mateřské školy v Rabí +  Klárka 
Smetanová, Karolínka Sedláčko+
vá, Patricie Touchová a Zuzanka 
a Markétka Holečkovi. Poté před+�

nesl  proslov p. M. Leopold, sta+�

Na Rabí se po19 letech vítali občánci 
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Komunální volby se blíží ... 
 

Volby se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010 v Rabí v obřadní síni 
čp. 66, v Bojanovicích v prodejně u Barborků, v Čepicích v klubovně SDH. 
Volič se musí legitimovat platným občanským průkazem.  

rosta města Rabí. Každé dítě bylo 
jednotlivě přivítáno a obdrželo od 
města Rabí a sdružení ROSa ma+
lou pozornost. Památkou pro kaž+
dého  občánka je i jeho profesio+
nální fotografie s rodiči od foto+
grafa  p. Jana Kavale.  

Tato tradice se od nynějška bude 
konat každoročně. �

�Zleva: V. Holeček, A. Ježková, Š. Kraucher, L. Chlanová, V. Růžička 

Pozvali jsme: 

Jakub Heřman         nar. 17.4. 2007 Rabí 

Josef Ščuka              nar. 3.11. 2007 Bojanovice 

Sára Kopáčková       nar. 14.11. 2007 Rabí 

Vojtěch Smetana     nar. 7.1. 2008 Rabí 

Tereza Saxlová        nar. 20.2. 2008 Rabí 

Monika Řeřichová   nar. 2.11. 2008 Rabí 

Eliška Pekaríková   nar. 3.12 2008 Bojanovice 

Vojtěch Růžička       nar. 26.4. 2009 Rabí 

Václav Holeček        nar. 25.5. 2009 Rabí 

Jana Haisová           nar. 10.8. 2009 Čepice 

Andrea Ježková       nar. 27. 11. 2009 Čepice 

Jakub Veselý           nar. 12.12. 2009 Rabí 

Jakub Heřman         nar. 27.1. 2010 Rabí 

Ladislav Dobiáš       nar. 18.2. 2010 Čepice 

Leontýna Chlanová nar.14.5. 2010 Rabí 

Štěpán Kraucher     nar. 22.5. 2010 Rabí 

 

Text: Hana Holečková 
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SLOVO STAROSTY 

 Vážení občané, 
dovolte, abych se s Vámi 
podělil o několik myšle�
nek a skutečností, které 
jsou aktuální pro tyto 
dny. Každý občan má 
možnost a právo zajít na 
úřad a požádat o jakou�
koliv informaci, či na�
hlédnout do účetnictví. 
Snažím se nebýt arogant�
ní, jednat slušně, nekon�
fliktně, vstřícně a vždy v 
mezích zákona. Nemůžu 
vyhovět všem požadav�
kům, které chtějí někteří 
občané řešit prostřednic�
tvím úřadu. Leckdy jsou 
to nevalné sousedské 
vztahy, kdy neomalenost, 
závist a nepřejícnost ně�
kdy vytváří nedobré pro�
středí pro jednání a já 
nemám takové pravomoci 
a páky tyto problémy ře�
šit. V poslední době se 
opět šíří pomluvy, které 
zraňují člověka a není 
účinná zbraň se jim brá�
nit. Tuto podpásovou po�
litiku jsem zažil již při 
minulých volbách. Nic 
nezákonného se na úřadě 
neděje. Společně se za�
stupiteli jsme se nebáli jít 
do stavebních akcí, které 
byly podpořeny dotacemi 
jak z Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, tak z 
prostředků Evropské 
unie v objemu cca 20 mil. 
Kč. Toto snažení obnáší 
vysokou míru adminis�
trativy, času a kontaktů. 
Při přestavbě bývalé ma�
teřské školy na byty bylo 
umožněno bydlení přede�
vším mladým  

lidem, ale i seniorům. 
Byty nepřiděloval sta�
rosta, ale komise složená 
ze zastupitelů v počtu 
7—8 členů podle předem 
daných pravidel—
bodového ohodnocení a 
následně byl návrh od�
souhlasen na zastupitel�
stvu obce. Byty byly při�
dělovány na základě vy�
hlášky ministerstva pro 
místní rozvoj, která neu�
možňují získat byt obča�
nům, kteří vlastní nemo�
vitý majetek (byt, chatu, 
či podíl na bytu), ale ni�
kdo nezkoumá, zda po�
tencionální nájemník má 
úvěr, půjčku tzn.dluh, 
nebo na druhé straně 
úspory. Vše bylo řešeno 
transparentně, aby ne�
vznikl sebemenší důvod 
k podezírání. Domnívám 
se, že za všemi pomluva�
mi je přiostřování voleb�
ního boje na post staros�
ty.  
Chtěl bych v krátkosti 
poukázat na výsledky 
naší práce za uplynulé 
období. Byly opraveny 
místní komunikace polo�
žením živičného povrchu 
v celých Bojanovicích, 
částečně v Čepicích a 
Rabí a tím jsme přispěli 
ke zkulturnění vzhledu 
našich obcí. Byly oprave�
ny kapličky v obci Boja�
novice a Čepice, přebu�
dovali jsme nebytové 
prostory na malometráž�
ní byty v celkovém počtu 
20, byla provedena re�
konstrukce bývalého ob�
jektu základní školy v 
Rabí na mateřskou ško�
lu, kde jsme ve 2 staveb�
ních etapách vyměnili 
okna a následně provedli 
zateplení fasády, byla 
provedena rekonstrukce 
kotelny a sociálního zaří�
zení v kulturním domě,  

byla provedena revitali�
zace rybníčku u Šilha�
vých. Nemuseli jsme v 
noci vypínat veřejné      
osvětlení, nemuseli jsme 
zastavovat v letních mě�
sících pitnou vodu díky 
odstranění poruch na 
vodovodním řádu a tím 
jsme ušetřili cca 50% 
nákladů na elektrickou 
energii. Současně se 
snažíme průběžně udr�
žovat stávající majetek 
obce. Na obecních 
účtech máme cca 12 mil. 
Kč, které jsou určeny na 
spolufinancování inves�
tičních akcí, neboť bez 
spolufinancování inves�
tičních akcí nelze ani 
získat dotace. Musíme 
si uvědomit, že v přípa�
dě změn v projektové 
dokumentaci, zpochyb�
níme územní rozhodnutí 
a stavební řízení a tím 
vystavíme město Rabí 
komplikacím v realizaci 
stavby a ohrozíme čer�
pání evropských dotací. 
Takový rozpočtový  

přebytek obecní rozpočet 
neměl nikdy v minulosti. 
Než jsem nastupoval do 
funkce, spláceli jsme 900 
tis. Kč rozpočtového 
schodku (2,5 mil Kč úvěr 
na komunikaci  v Čepi�
cích) a bylo o nás 
prohlašováno bývalým 
vedením radnice, že 
nejsme záruka dobrého 
hospodaření a rozprodá�
me obecní majetek. Nao�
pak, máme snahu kupo�
vat pozemky pro město a 
žádáme o bezúplatné 
převody pozemků od stá�
tu. Máme v budoucnu 
snahu koupit v Rabí ob�
jekty, které by sloužily 
především seniorům ke 
klidnému stáří.  
Vážení občané, věřím, že 
zvítězí zdravý rozum a 
občané dají hlas těm, 
kteří dokončí rozdělanou 
práci a především budou 
schopni zvládnout velký 
rozsah administrativní 
práce, kterou jsou čím 
dále tím více zatěžovány 
malé obecní úřady.  
 

SDĚLENÍ K VOLBÁM 
 
Hlas voliče je neplatný, jestliže: 
 
Volič neoznačil na hlasovacím lístku ani 
volební stranu, ani žádného kandidáta. 
Volič označil na hlasovacím lístku ve 
čtverečku v záhlaví sloupce volební stra�
ny více než jednu volební stranu. 
Volič označil na hlasovacím lístku kříž�
kem v rámečku před jménem kandidáta 
více kandidátů, než kolik členů zastupi�
telstva má být voleno( v Rabí 9 členů), a 
to bez ohledu na to, zda v počtu označe�
ných je odvolaný kandidát. 
Za platné označení kandidáta se po+
važuje křížek  
v rámečku před jménem kandidáta. 
Za platné označení volební strany se 
považuje křížek ve čtverečku před 
názvem volební strany. 
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�� dokončení rozestavěného Multifunkčního domu čp. 57 dle 
zpracovaného projektu odsouhlaseného odboru výstavby 
MěÚ Sušice    

 

�� vybudování čističky odpadních vod pro potřebu obcí Rabí, 
Bojanovice, Čepice 

 

�� rekonstukce vodovodního řádu, kanalizace, položení 
elektrického kabelu a následné dokončení chodníků a 
místních komunikací od KD směrem na Budětice 

 

�� rekonstrukce hasičské zbrojnice a sportovní ubytovny   
         v Rabí, zakoupení repasované hasičské stříkačky 
 

�� rekonstrukce místností městského úřadu a sociálního 
zařízení v budově radnice z důvodu vlhkosti ve zdech, 
rekonstrukce nevyhovujícího elektrického vedení, 
zarostlého vodovodního rozvodu, odpadů, výměna oken 
na historickém objektu, vyřešení topení; přestavba nabízí 
např. možnost jako ordinace praktického lékaře, což 
zjednoduší dojíždění seniorů za obvodním lékařem  

          z důvodu vypsání receptů nebo zpětnavrácení   úřadu do        
          budovy        

�� vybudování odstavného parkovistě u hřbitova  
          v návaznosti na rekonstrukci části náměstí 
 

�� podporovat na základě změny č. 1 územního plánu novou 
výstavbu rodinných domů  

 

�� vybudování dětského hřišťě a horolezecké stěny pro 
potřebu mladých hasičů a dobudování sportoviště 

 

�� zakoupení lesní a komunální techniky (traktor, posyp, 
radlice, pojízdný kontejner, fekální vůz) pro potřebu obcí  

 

�� protipovodňový poldr v části Židovna 
 

�� oprava hřbitovní zdi  
 

�� vyřešení místní komunikce ve "Dvoře"  

�� přestavba současné obřadní síně v čp. 66 na byt 
 

�� nadále podporovat místní spolky v jejich záslužné  
         činnosti 

1. MILAN LEOPOLD  
     
2. Mgr. JAN VOŠALÍK      
 
3. Ing. LADISLAV MICHÁLEK 
 
4. LUDVÍK  LÖFFELMANN  
    
5. ZDENĚK BOLTÍK  
 
6. DAGMAR KARLÍKOVÁ Bc.      
 
7. RADKA JANEČKOVÁ   
     
8. RADEK POLANKA  
 
9. DRAHOMÍRA HOUDKOVÁ 

 

VOLEBNÍ PROGRAM PRO MĚSTO RABÍ  
NA OBDOBÍ 2010—2014 

 Do komunálních voleb ve dnech 
15. a 16.10. 2010 kandiduje 

Sdružení nezávislých kandidátů 
ve složení: 

�� rekonstrukce části kanalizace dle projektu�
 

�� položení živičného povrchu na „Šárku“ v rámci stavby 
FVE v lokalitě pod objektem p. Barborky 

 

�� pokračovat v dobré spolupráci se SDH a vyřešení schů?
zovní místnosti  

 

�� pokračovat v opravě místních komunikací a opravy ka?
menné zdi u obecní studny u Hlaváčů 

 

�� podporovat výstavbu RD na základě územního plánu 
 

�� vybudování nástupních ostrůvků a autobusové zastávky 
s přechodem po obou stranách komunikace II. tř. 169 

 

�� nadále hospodařit v obecních lesích podle zásady dobré?
ho hospodáře a nadále pokračovat v podpoře samovýroby 

 

 VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBEC BOJANOVICE 

 VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBEC  
ČEPICE 

�� rekonstrukce části kanalizace na 
návsi na základě již zpracované 
projektové dokumentace�

 

�� pokračovat v opravě místních komuni?
kací „Za sady“ 

 

�� pokračovat v dobré spolupráci se SDH 
 

�� vybudování dětského koutku a sporto?
viště u tábořiště 

 

�� podporovat výstavbu RD na základě 
územního plánu 

 

�� pokračovat v budování cyklostezky  
          z Malé Chmelné k železničnímu       
          přejezdu na Žichovice 
  

�� nadále hospodařit v obecních lesích 
podle zásady dobrého hospodáře, 
umožníme samovýrobu 

 

�� ve spolupráci s Povodím Vltavy prová?
dět prohlubování řečiště a prořezávku 
porostu při pravé straně Otavy z důvo?
du odstranění překážek při povodních  

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ  
“Za budoucnost obce Rabí, Bojanovice a Čepice”�

 Máme pouze reálné cíle, neslibujeme 
nesplnitelné.  

Tento program je již zafinancován státními 
dotacemi a jsou učiněny kroky k jejich reali?

zaci. 
Tímto Vás žádáme o podporu, abychom 
mohli dokončit započaté dílo a přispěli 
opět ke zkvalitnění života občanů všech 

obcí. 
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�����se uchází o Vaše volební hlasy v komunálních volbách do městského zastupitelstva Rabí,  
které se konají ve dnech 15. a 16. října 2010. 
 
 
 Naši kandidáti:  
 
 1. T1. TAUCHENAUCHEN J JOSEFOSEF  

  2. H2. HEJPETREJPETR V VÁCLAVÁCLAV  MLML..  
  3. P3. POTUŽNÍKOTUŽNÍK E EDUARDDUARD  
  4. V4. VICHRICHR Z ZDENĚKDENĚK      
  5. R5. RŮŽIČKAŮŽIČKA J JOSEFOSEF  

  6. T6. TVRDÝVRDÝ K KARELAREL  
  7. S7. SLIVKALIVKA F FRANTIŠEKRANTIŠEK  
  8. M8. MAXAAXA V VÁCLAVÁCLAV  
  9. J9. JOZAOZA M MILANILAN  
 
     Naším cílem je řádně a hospodárně se starat o rozvoj a budoucnost obcí Rabí, Bojanovic a Čepic. 
S Vaší podporou se budeme snažit ponechat městský úřad na městské radnici (a nestěhovat jej do 
multifunkčního domu – do bývalé hlavní školní budovy). Prostory multifunkčního domu bychom rá3
di využili jako prostory pro zřízení zdravotního střediska pro naše občany. 

    Zároveň vyjadřujeme nesouhlas s obnovením těžebního práva v lomu Rabí. Chceme se soustředit 
na hlavní úkoly vyplývající z územního plánu Rabí, Bojanovice a Čepice (včetně aktuálních připomí3
nek občanů z veřejných zasedání). 
Nezpronevěříme se volebnímu programu ani právním předpisům platným na území ČR. 

SSPOLEČNÝPOLEČNÝ  VOLEBNÍVOLEBNÍ  PROGRAMPROGRAM  OBCÍOBCÍ R RABÍABÍ, B, BOJANOVICEOJANOVICE  AA Č ČEPICEEPICE:: 

  
�� budeme čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie a vyzveme poslance PSP ČR  

zvolené za Plzeňský kraj k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu 
�� budeme nadále spolupracovat se státním hradem Rabí při zajišťování svatebních obřadů a 

budeme nápomocni novému správci hradu při organizaci kulturních a společenských ak3
cích na hradě Rabí 

�� mezi naše dlouhodobé zájmy bude náležet péče o kulturní a sportovní rozvoj obce 
(znovunastolení renomé rábského fotbalu, turnaj o putovní pohár, turnaj o vánočního kap3
ra ve stolním tenise, podpora nového spolku ROSa a jiné) 

�� podpora dobrovolných spolků  3 hasičů, včelařů, myslivců, členského  výboru Jednoty apod. 
�� zapojení obce do soutěže Krajského úřadu Plzeňského kraje, spolupráce s organizací Zelená 

Šumava, uspořádání setkání rodáků Rabí, Bojanovic a Čepic 
�� spolupráce s regionálními televizemi Plzeňského a Jihočeského kraje a regionálních deníků 
�� spoluúčast na vydávání rábských novin 
�� finanční přispění k zajištění dopravní obslužnosti do Žichovic, Sušice, Horažďovic 
�� budeme dodržovat důsledně zákon o obcích č. 128/2000 Sb. včetně předpisů s ním  souvise3

jících 
��

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MĚSTA RABÍ 
„CESTA KE ZMĚNĚ“ 
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VVOLEBNÍOLEBNÍ  PROGRAMPROGRAM  PROPRO  OBECOBEC R RABÍABÍ:: 

�
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VVOLEBNÍOLEBNÍ  PROGRAMPROGRAM  PROPRO  OBECOBEC B BOJANOVICEOJANOVICE:: 

�� zavedení a instalace sirény na hasičárně, napojení na integrovaný záchranný systém 
�� obnova nátěru střechy na hasičárně 
�� příprava projektové dokumentace na nástavbu na hasičárnu 
�� položení asfaltového koberce ke Šráku a napojení do obce Rabí na 3 etapy 
�� každoroční finanční podpora SDHO Bojanovice 
�� zajištění nové kroniky a kronikáře pro obec 
�� zřízení osadního výboru za účelem zlepšení komunikace s městským úřadem Rabí 
�� výsadba nových porostů v KÚ Bojanovice, nákup nových pozemků pro obec Bojanovice pro 

výsadbu 
�� realizace vybraných akcí předvídaných územním plánem obce 
�� nátěr kapličky u Božích muk 
�� prodej palivového dřeva z obecních lesů – samovýroba 
�� další akce dle námětů a připomínek občanů a členů osadního výboru 

VVOLEBNÍOLEBNÍ  PROGRAMPROGRAM  PROPRO  OBECOBEC Č ČEPICEEPICE:: 

�� zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření a jejich realizace 
�� každoroční finanční podpora SDHO Čepice 
�� vyasfaltování zbývajících komunikací a vybudování zbývající kanalizace 
�� zavedení nové kroniky pro obec Čepice 
�� výstavba sportovní plochy (tenisového kurtu) v areálu tábořiště SDHO Čepice 
�� osvětlení kamenného mostu v Čepicích (most není v majetku obce) 
�� zřízení osadního výboru za účelem zlepšení komunikace s městských úřadem 
�� prodej palivového dřeva z obecních lesů občanům obce – samovýroba 
�� výsadba nových porostů v KÚ Čepice, nákup nových pozemků pro obec Čepice pro výsad4

bu 
�� realizace vybraných akcí předvídaných územním plánem obce 
�� další akce dle námětů a připomínek občanů a členů osadního výboru 

Vážení občané, dejte nám svůj hlas při komunálních volbách. 
Naším heslem je: Samospráva je placená z Vašich daní a bude pod Vaší kontrolou 

Děkujeme. 

�� zřízení zdravotního střediska do multifunkčního domu v Rabí, včetně služeb pro seniory 
�� finanční podpora pro další ročník Ruinfestu v KD 
�� zřízení účtu pro nákup nové hasičské cisterny 
�� zřízení záchytného parkoviště 
�� úprava náměstí ve stylu podhradí 
�� výstavba chodníku od Smetanů ke KD 
�� podpora současných a budoucích podnikatelů 
�� vyřešení majetkoprávních vztahů týkajících se kapličky u areálu zemědělského družstva 
�� zpracování projektové dokumentace a realizace chodníku od pana Löffelmanna k rybárně 

včetně cyklostezky od žichovické křižovatky ke hradu 
�� zápis vybraných stromů na území obce do seznamu památných stromů 
�� spolupráce s obchodním družstvem Soběšice na úseku zlepšení životního prostředí 
�� vybudování čističky mimo zástavbu obce 



 



Na Rabí se hledal ztracený poklad 
„ Milé děti, na hradu 
Rabí žil kdysi dávno 
zapomětlivý pan král a 
ten poztrácel všechny 
klíče od hradních dveří 
a vy mu je dnes pomůže%
te najít…“ tak začala 
akce v sobotu 28.8.2010 
v 15 hodin  na hřišti TJ 
Sokol Rabí. Pořadateli 
byl letos nově založený 
Rabský okrašlovací spo%
lek ROSa a SDH Ra%
bí.Ač bylo chladné poča%
sí a ještě před začátkem 
vydatně pršelo, přesto 
se sešlo 25 dětí se svými 
rodiči, kteří se odhodlali 
najít na vyznačené trase 
okolo vrchu „Šibeňák“ 
ztracené klíče. Startov%
ným pro děti byl vlast%
noručně namalovaný 
motiv hradu Rabí a 
všechny obrázky byly 
vystaveny.Čekalo tam 
na ně celkem 6 stanovišť 

v pytli, chůzí na chůdách, 
pumpováním ruční stří%
kačkou na cíl a prolézá%
ním různých překážek. 
Rábští hasiči předvedli 
dětem hašení požáru (v 
tomto případě kupky se%
na) a dětem pro radost 
pustili pěnu.Každému 
zájemci dali do ruky stří%
kačku a mohl opravdu 
hasit. Také připravili vel%
ký táborák, kde si opékali 
všichni buřty. Občerstve%
ní, které zajistili, bylo pro 
děti zdarma a pro dospělé 
za opravdu lidové ceny – 
pivo za 15,limonáda za 5 
a klobása z grilu za 20 
korun.Přítomné děti si na 
závěr vylosovaly tombolu 
a každé si odneslo drobný 
dárek od sponzorů a pře%
devším zážitky ze společ%
ně prožitého odpoledne 
s rodiči. 
  

s úkoly. Vodník měl 3 
lahve naplněné roztodiv%
nými pochutinami a po%
žadoval vylovení zlatého 
prstenu, Vodní víla vyža%
dovala přeskákání roz%
vodněného potoka přes 
kameny, Bystrozraký 
dětem zavázal oči šát%
kem a postupovaly lesem 
podle nataženého lana 
mezi stromy. Nejtěžší 
úkol čekal všechny u 
sluje draka, tomu muse%
ly za klíč propíchnout 
srdce dřevěným kopím. 
Zato u malého hradu 
(místního vodojemu) če%
kala smutná princezna, 
která poztrácela korále a 
potřebovala obveselit 
písničkou nebo básnič%
kou. Posledním úkolem 
bylo najít ztracené korá%
le u Berušky a naplnit 
jimi košíček.Všichni se 
postupně vraceli po hodi% 

nové procházce zpět na 
hřiště a odevzdali klíče 
vedoucí organizátorce 
celé akce Drahušce 
Houdkové. Ta je zavedla 
ke hradu (zdařilé maketě 
z kartonů), kde odemkli 
hradní bránu a čekal je 
Vzkaz od pana krále – 

poklad je ukrytý 20 kro%
ků od hradu. To bylo bě%
hání a hledání! A té ra%
dosti, když děti našly po%
klad schovaný na stromě. 
A vůbec nevadilo, že to 
byla malá dřevěná truh%
lička plná zlatých čokolá%
dových mincí, které si 
každý odnesl na památ%
ku. 
Chvíle čekání si krátily 
děti  na ploše hřiště růz%
nými hrami – střílením 
míčkem na cíl, lovením 
rybek, prolézáním stra%
chovým pytlem, střílením 
ze vzduchovky, skákáním   

Pro dospělé akce končila 
také soutěžením – ve 
skákání v pytli, chůzí na 
chůdách a střílením ze 
vzduchovky. Tradičně se 
přihlásilo více žen než 
mužů, ale fandili úplně 
všichni všem a ani niko%
ho nakonec nezajímalo, 
jak v hodnocení dopadl. 
Hlavně, že se dobře ba%
vili. Počasí nám nakonec 
přálo, vykouklo i sluníč%
ko z mraků a při stříká%
ní vodou se vytvořila   

I přes špatné počasí se sešlo 25 dětí z Rabí a okolí. Milan Leopold bojuje s Radkem Fryjem. 

nádherná duha. Konec akce 
byl až po 20. hodině, kdy 
odešli rodiče s dětmi a pořa%
datelé uklízeli poslední 
zbytky kulis. Děkujeme čle%
nům spolku ROSa a hasi%
čům, městu Rabí za podpo%
ru, místní sokolské organi%
zaci, všem mladým děvča%
tům a chlapcům oblečeným 
za pohádkové bytosti na 
stanovištích, paní Lösel za 
půjčení krásných ušitých 
kulis, J. Brejchové za zdaři%
lou maketu hradu Rabí,   

všem účastníkům za dobro%
volné finanční dary  na další 
akce spolku (vybralo se 1038 
Kč), pekařství Cupeko a Rendl 
za vynikající sladké koláčky, 
bazaru Duha z Rabí za sladkos%
ti pro děti a  všem sponzorům 
za drobné dárky do tomboly. 
   

A dobrá zpráva pro děti. Příští 

rok se můžete těšit na další cestu 

za pokladem. 
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     Každé správné město 
má mít svoje noviny, a 
proto vítám iniciativu 
okrašlovacího spolku 
ROSa a tleskám první 
mu vydání Rábských 
novin. 
     Myslím si, že by ne 
škodila malá rubrika, 
která by se mohla nazý 
vat třeba „Zkazky sta 
rých zbrojnošů“. Chápu 
se tedy pomyslného pera 
a tímto bych chtěl vaši 
pozornost nasměrovat 
k rábské čtvrti  Židovna 
a to konkrétně do let 
padesátých a šedesá 
tých. 
     Oddělena silnicí, 
v údolí Hubanovského 
potoka později zvaného 
Cedron, užívala si vždy 
jakési „splendid isolati 
on“ a žila svým zvlášt 
ním životem na okraji 
rábského dění. Měla ale 
i mnoho, řekl bych, celo 
rábských priorit. 
     Především zde byl 
tajemný Kostelík, který 
se stával cílem našich 
objevitelských výprav a 
nejednou i dějištěm lí 
tých bitev, kde jako stře 
livo posloužily všudypří 
tomné borové šišky, ne 
boli krutky. 

���������	
�����


Pan Josef Klásek z Čepic  
v říjnu oslaví 90 let 
 
Paní Marie Rožánková  z Rabí 
v prosinci oslaví 80 let 

��������
���
dne 15. září ve 22:37 (3,40kg a 48 cm) 
Tadeáš Kavale, Rabí  

Děťátko se přes polibky  
dostalo až do kolíbky. 
Krásné oči, krásné vlásky, 
narozené z velké lásky. 
Ať ta láska je vždy stálá,  
plná štěstí, neskonalá…. 

Kolik kapek v hustém dešti... tolik 
my Vám přejeme štěstí, radosti, lás 
ky, něhy a krásných chvil...!  

„Zkazky starých zbrojnošů“ 
Také zde byl jedinečný 
sportovní areál Na Hli 
novatkách, který slou 
žil jako fotbalové hřiště
( v tom případě se na 
zýval Maracaná, nebo 
San Siro), kde 
jsme s gumovým mí 
čem  mezi husinci pilo 
vali míčovou techniku 
a fotbalové finesy za 
odborného dohledu 
„strýce“ Václava Zeme 
na. Na jaře a na pod 
zim se zde provozovala 
z Prahy importovaná 
hra zvaná benďák, od 
růda to pozemního ho 
keje s tenisákem a růz 
ně upravenými holemi. 
Domů jsme vždy chodi 
li, k velké radosti na 
šich maminek, zabláce 
ní až za uši. 
      S nastupující zi 
mou se přehradil potok 
na louce před kaplič 
kou a pak se čekalo jen 
na to, až začne mrz 
nout. Na vzniklé ledo 
vé ploše se pak bruslilo 
a hrál hokej až do tmy 
a někdy i za svitu mě 
síce. Na Líšné, za kap 
ličkou, býval sjezdař 
ský areál, kde jsme 
sbírali první lyžařské 
zkušenosti, zejména  

při sjezdu šůsem a  ta 
ké na oblíbených, doma 
vyrobených bobech, 
zvaných dřepeťáky. To 
bylo ovšem v době, kdy 
zima byla ještě zimou a 
léto létem. 
       A propos, kaplička 
zasvěcená sv. Vojtěcho 
vi se bude, jak jsem si 
přečetl, opravovat. 
K tomu jen dvě po 
známky. 
     Především obraz, 
který v ní nyní visí a 
znázorňuje klečícího 
biskupa s ušpiněnými 
patami je velmi rané 
dílo nyní významného 
plzeňského výtvarníka, 
vlkoňmakera Tomáše 
Kůse, který s námi trá 
vil každé prázdniny u 
babičky a dědy Pícho 
vých v Židovnech. 
      A druhá poznámka 
se váže k Velikonocům. 
Na Zelený čtvrtek se 
chodilo, jak známo, hr 
kat. Parta hrkačů, když 
obešla Rábí, se zastavi 
la u kapličky 
k modlitbě. Posléze se 
modlitba vynechávala, 
ba co víc, kaplička se 
obloukem oběhla a šlo 
se rovnou pod vikýř do 
mu č.p. 97, kde přebý  

vala stará paní Pátá, 
které nikdo jinak ne 
řekl než Pepka. Veli 
ce svérázná osoba, 
která hrkače počasto 
vala nejen mnoha 
jadrnými nadávkami, 
za které by se nemu 
sel stydět ani ostříle 
ný dlaždič, ale také 
shnilými jablky a ob 
sahem svého nočníku 
k nesmírnému obve 
selení všech přítom 
ných. 
       Takto napsáno to 
zní jako škodolibost a 
trápení starých lidí, 
ale jak já znám Pep 
ku Pátých, tak ta se 
na tato setkání určitě 
těšila a bylo by jí ne 
smírně líto, kdyby 
chom tuto kratochvíli 
vynechali.  
A to by mohlo navodit 
další vyprávění o své 
rázných obyvatelích 
nejen této čtvrti, ale 
vlastně i celého Rábí. 
Tak snad někdy příš 
tě. 
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Odleva stojící: Strolená Josefa, Chmelíková Marie, Jan Mareš, Jiří 
Ziegler, ředitel František Kašpar, třídní učitel Josef Hůlka, Josef Sva'
toš, František Kovařík, Anna Knězová, Květa Turková, 
Klečící: Jaroslav Pícha, Jan Mašek, Mir. Brejcha, Josef Řáha, Mir. 
Hromádka, Otto Schierl, Jan Šimáček, Josef Žurylo. 
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Po třech měsících učitelo'
vání ve Strakonicích jsem 
dostal od okresní školní 
rady ustanovací dekret a 
od místního národního vý'
boru v Rabí pozvánku na 
slavnostní otevření měš'
ťanské školy, které se ko'
nalo v pátek 1.února 1946 
o desáte hodině dopolední. 
Slavnost nebyla okázalá, 
ale prosvěcovala z ní 
upřímná radost, že se počí'
ná uskutečňovat dávný sen 
a městečko Rabí bude mít 
měšťanku. Obec si zaklá'
dala na tom, že je městeč'
kem s erbem  
a městskými právy, prá'
vem tržním, hrdelním, prá'
vem pečeti a právem vařit 
pivo, uděleným už v roce 
1499. Dokladem je tržiště 
při vjezdu do města od Ho'
ražďovic (dnes je tam tělo'
výchovný areál).  

����������	
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Pečeť mají páni radní stále, 
jen ten pivovar jim rozesta'
věný zbourali žichovičtí 
půlpáni. 
Na zahajovací slavnosti byl 
samozřejmě i první ředitel 
nové měšťanky František 
Kašpar, odborný ředitel z 
Horažďovic a já, první 
ustanovený učitel, mladí'
ček, který před necelými 
dvěma měsíci oslavil dvacá'
té narozeniny. Musel jsem 
vyhlížet vskutku asi vele'
důstojně a kantorsky přís'
ně pod převislým aspará'
gem, visícím nade mnou na 
stěně pod obrazy preziden'
ta Edvarda Beneše  a gene'
ralissima Josifa Visariono'
viče Stalina. Kantorský 
mladík s okuláry v černých 
maturitních šatech. Vylíče'
ní mého vzezření mi sdělila 
později kolegyně učitelka 
Jiřina Vosková. 

První učitelský sbor měšťanské školy v Rabí. 

Odleva: Vosková Božena, Hůlka Miloslav, Kašpar 

František ) ředitel, Milada Kanzelsbergerová  

Božena Vosková, rozená Kořená, byla 
jako nekvalifikovaná učitelka při ne'
dostatku učitelů po válce ustanovena 
zprvu na obecnou školu v Rabí, ale ješ'
tě v průběhu druhého pololetí tohoto 

školního roku 1945/1946 byla pře'
ložena na měšťanku. Narodila se  
v roce 1917 v polské Limanové. Ze 
zabíraného Slezska utekla s rodiči 
do Rabí, kde se během války pro'
vdala. Studovala práva na vysoké 
škole, studia však musela přerušit, 
když nacisté u nás vysoké školy 
uzavřeli. V pohnutém běhu života 
ji potkala ještě jedna tragická rá'
na, když 23.3.1951 podlehla nápo'
ru infekční žloutenky její dceruška 
Helenka, nadějná žákyně nižšího 
stupně školy. 

ÚRYVEK ZE ZÁPISKŮ RÁBSKÉHO KANTORA P. MILOSLAVA HŮLKY 

25. června 1991 

 

Na škole v Rabí 

Zápisky rábského kantora  
p. Miroslav Hůlky poskytl MUDr. 
Pavel Voska, syn p. učitelky 
Boženy Voskové, které je dal sám 
rábský kantor p. Hůlka 
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Vzhledem 
k rekonstrukci bývalé 
budovy školy čp.57 je 
už od června 2010 od#
pojena elektrika, kte#
rá poháněla čerpadlo  
v kašně na náměstí 
v Rabí. Stejně tomu 
bude i s osvětlením 
vánočního stromu na 
náměstí, také on byl 
napojen na dům čp.57 
– úřad hledá jinou al#
ternativu vánočního 
stromu pro tento rok. 

Sběr starého textilu  
 

dne 30.10.2010  
 

kontejner bude přistaven:  
 

Bojanovice  
8:00 � 8:30 hod. 

 

Rabí  
(před Měst. úřadem)  

  8:45 � 9:45 hod. 
 

Čepice 
10:00 � 10:30  

 
Staré ošacení, textil a 

hadry, vše suché a  zavá�
zané provázkem.  

 
Sběr provádí firma  

Rumpold.  

Zprávičky z Městského úřadu 

Odvoz komunálního 
domovního odpadu 

je od 8.10. opět 
v týdenním  
intervalu. 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracov�
ní příležitost. 

(Více na  www: diakoniebroumov.org) 
 

VYHLAŠUJE 
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Letního a zimního oblečení  
/dámské, pánské,dětské/ 
 

Lůžkovin, prostěradel, ruč#
níků, utěrek, záclon 
 

Látky  

minimálně 1m2, prosíme,  
nedávejte nám odřezky a zbyt�
ky látek 
 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku 
matrace, koberce – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky  
(ty se transportem znehodnotí) 
znečištěný a vlhký textil 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 

Domácí potřeby 
nádobí bílé i černé, skleničky� 
vše nepoškozené 
 

Peří, péřových a vatovaných  
přikrývek, polštářů a dek 
 

Obuv  
veškerou nepoškozenou 

 

Práce dokončené:  
 
�� zateplení objektu mateřské 

školy v Rabí čp.42 ve výši 
319 800 Kč, z toho dotace  
Krajského úřadu činila 180 
tisíc Kč, obec Budětice při�
spěla 16 tis.Kč, obec Neza�
myslice přispěla 10tis.Kč, 
obec Kejnice a obec Čímice 
přispěly každá po 2tis.Kč 

 
�� rekonstrukce topení a soci�

álního zařízení v kulturním 
domě v Rabí čp.19 ve výši 
737 365Kč, z toho dotace 
Krajského úřadu činila 280 
tisíc Kč 

 
�� rekonstrukce bytu č.15  
          v čp. 149 ve výši 74819,�Kč 

     Práce rozdělané: 
 

�� rekonstrukce čp. 57 
na multifunkční 
dům 

 
�� kaplička 

v Židovnách 

 

U hřbitova v Rabí bude 
postaven nový kontej#
ner na bioodpad 
(např.tráva,opadaná ja�
blka,listí,květiny.)  
Není určen  pro odklá�
dání vyhořelých kalíšků, 
svíček, stuh a umělých 
květin a skla – prosíme 
dodržujte třídění odpa�
du.  

Věci prosíme zabalené 
do igelitových pytlů či 

krabic,  
aby se nepoškodily. 
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1. Kam chodili lidé do zaměstnání?  
 

Většina obyvatel obhospodařovala vlastní 
zemědělskou půdu a tím měli vlastní obži�
vu. Každé políčko tehdy bylo řádně využi�
to, oralo se s kravičkami. Každý hospodář 
měl 1� 4 krávy. Větší zemědělci, kteří byli 
v obci čtyři orali koňmi. Část chodila do 
zaměstnání do Sola, koželužny nebo šev�
cárny v Sušici, do vápenky v Žichovicích 
nebo do pivovaru do Horažďovic. 
 

2. Jaká byla v té době doprava? 
 

Jedinou dopravou byl vlak ze Žichovic, 
jinak jsme chodili pěšky a jezdili málokdo 
na kole. 
 

3.      Jak trávily děti volný čas? 
 

Jako děti jsme pomáhali na polích a ne�
bo pásli krávy a husy. 

4 KOLONIÁLY 
Tesař Emanuel (U Němečků—zbouráno) 
U Járů (nyní Dryjů) 
u Šmrhů (modrý dům, nyní Sedláčkovi)  
U Švarců (nyní Pension Houdek) 
 
4 RESTAURACE (HOSPODY) 
U Havlů (nyní Konzum) 
U Dudů (nyní Bazar Duha) 
U Svatošů (nyní Kavalovi) 
U Janoutů (nyní Dupalovi)  
 
2 ŘEZNÍCI 
Kouba (výborná sekaná) 
Havel (nyní Konzum)     
 
2 KOLÁŘI 
Slunka (U Hejpetrů) 
Daněk (U Svatošů) � nyní Vít Dušek 
 
2 KOVÁŘI 
Uhlík (nyní p. Ottisová) 
Martínek (nyní U Kulichů)    
 
 

STAROSTOVÉ NA RABÍ 
p. Duda Ferdinand st. 
p. Rippl Jan 
p. Brejcha Karel  

Město Rabí tehdy bylo velmi slavné.  
Starostenský úřad měl každý starosta doma, později již měl tajemníka. 
Život obyvatel byl velmi skromný, ale spokojený i když důchod měli jen státní zaměstnanci. 

 
 
 
 
 
2 KREJČÍ 
Duda (stavba p. Kalného) 
Brejcha (nyní p. Trinkiewitz) 
 
2 OBUVNÍCI 
Jírovec (nyní domek vedle Sulanů 
Žurylo (nyní hradní krám) 
 
1 PROVAZNÍK 
Brejcha (U Löffelmanů) 
 
1 KADEŘNÍK 
Homolka (naproti školce) 
pánské a dámské stříhání,   
velmi brzy dělal trvalou ondulaci 
  
2 CIHELNY 
Havlík (ruční výroba) 
Kodet (ruční výroba) 
 
1 ELEKTRÁRNA 
Spousta (ve mlýně) 

 
4. Kdy byl v Rabí zaveden elektric:

ký proud? 
 

Elektrický proud byl v Rabí zaveden velmi 
brzo, kolem roku 1928. Rozsvícení byla vel�
ká sláva, do té doby se svítilo petrolejkou. 
Elektriku dodával mlýn (Spousta) � každý 
měsíc přišel výběrčí a vyúčtoval odběr. Pa�
matuji si, že jsme platili 6 Kč měsíčně.   
 

5. Jaké byly na Rabí úřady, obcho:
dy a provozovny? 

 

Byla zde pošta, poštmistr a dva listonoši; 
farní úřad s matrikou v kostele, četnická 
stanice a obecná škola. 
 

 
VÝROBA STŘEŠNÍCH 
TAŠEK, CEMENTÁRNA 
u Daňků  
 
…… a byli ještě další, co ne�
měli živnostenské oprávnění

����������	�
���
���������

 

ROZHOVOR 

Fuchsem 

S panem  

Navštívili jsme pamětníka p. Josefa Fuchse, který celý život  
prožil v Rabí. 

Pane Fuchs jak se žilo v Rabí před 70 a více lety? 

a dále... 

Děkujeme Vám za rozhovor 



�
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Akce  na Rabí a v okolí 
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Burza oblečení,  
hraček a  sportov�

ních potřeb 
 

22. 10. � 23. 10. 
v KD Rabí  

 
  příjem věcí  
   v pátek 22.10.  
 (17 hod. � 20 hod.)  

 
     prodej  

   v sobotu 23.10.  
 (9 hod. � 17 hod.) 

 

 
výdej peněz a neprodaných 

věcí  
v sobotu (17 hod. � 20 hod.) 

 
Příspěvek pro spolek ROSa  
2 Kč �  za každou přinesenou 

věc k prodeji. 
 

Občanské sdružení "Rábský spolek přátel 
motorismu" oznamuje všem příznivcům 
motoristického sportu, že z technických 
důvodů byl termín prvních závodů � 
tzv."strkaček" posunut na 16.10.2010.  

Děkujeme za pochopení.  

Akce Rabí 
30.10. ve 20 hod. � MEJDAN 
                       Rabí (Rábská hospůdka) 
13.11. ve 20 hod. � ORCHIDEA � Posvícenská 
       Rabí (Bar U Vočka � KD) 
26.11. ve 20 hod. � JUNGLE 
       Rabí (Bar U Vočka � KD) 
 
Akce Horažďovice 
16.10.  ve 21 hod. � ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA  
       Horažďovice (KD) 
23.10. ve 21 hod. � DOGA 
       Horažďovice (KD)  
31.10. v 15 hod.   � STAROŠUMAVSKÁ PĚTKA 
      Horažďovice (KD)  
21.11. v 15 hod.   � ÚTERNÍCI 
      Horažďovice (KD)  

Spolek ROSa Rabí 
vyhlašuje soutěž pro děti  a mládež:  

 

OZDOB SI 
SVŮJ  

VÁNOČNÍ 
STROM   

na náměstí v Rabí   

od 15.10 do 20. 11.   

 

BURZA 
NA RABÍ 

 VÁZÁNÍ VĚNCŮ 
 

 23. listopadu v 17 hod. 
         v MŠ v Rabí 
 
 s Vendulkou Malíkovou Přineste svoje 

vánoční ozdoby 
větších rozměrů 

do Mateřské 
školy v Rabí. 

Nejhezčí ozdoba 
bude odměněna. 
Výsledky soutěže 
a fotografii zve�

řejníme v příštím 
vydání. 



lkwkucera@seznam.cz 

 AUTODOPRAVA   
   DAVID KUČERA 
 
  Přeprava dřeva 

  Těžba a přibližování 
  Obchod se dřevem 

 
  Tel: 728 673 535 

  Rabí 37 
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tel. 603 746 031 

� střešní konstrukce 

� tesařské konstrukce 

� klempířské konstrukce 

� stavby 

� minibagr 3,2 t 

��������������	��
(Kulturní dům) 

Velkoplošná projekce 
WiFi internet 
Kulečník 
 
 

Stolní fotbálek  
Stolní tenis 
Líný tenis 

 Vepřové a hovězí steaky 

CHCETE REKLAMU VAŠÍ FIRMY DO NOVIN ?  

Zasílejte na adresu: rabskenoviny@seznam.cz nebo vhazujte do poštovní přihrádky, která je 

umístěna ve vestibulu Městského úřadu po levé straně! 

Poplatek za tyto služby je dobrovolný nebo ve formě sponzorského daru na různé akce, 

např. dětské maškarní, … 

INZERCE 

Potřebujete něco prodat, koupit nebo darovat? 

Chcete poblahopřát, poděkovat …. ??? 

Inzerce je bezplatná. 

Studio Relax v Sušici hledá šikovnou nehtařku s ŽL.  
Nástup možný od prosince. 
Info na tel. 776 312 336 - Alena Kraucherová 

Zaměstnání 

Kadeřnictví 
Edita Landfeldová        724 250 298 
Pavlína Horáková         721 622 272  
Marcela Šantrůčková    606 163 776 
 

Kosmetika 
Lenka Vajskebrová        602 644 908 
 

Masáže 
Iva Vlková Brzáková     728 040 169 
 

Pedikúra 
Vladimíra Churáčková   724 977 013 

��������
�	
���

Číslo běžného účtu spolku ROSa   239 324 891 / 0300 
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Drahomíra Houdková (52)  

Rabí 

 
Není pro mě krásné léto, dokud si 
nedoběhnu na Šibeňák na červe�
né jahůdky a nevykoupu se v naší 
řece Otavě. Není  sice nad moje 
Rábíčko, ale každým rokem jsem 
přemluvena mým manželem 
Zdendou, abych s ním někam vy�
razila, abych doma nezvlčela a 
poznala i jiné kraje. Už několik 
let jezdíme s partou paraglaidistů 
do vysokých hor, aby můj muž 
poletoval a vznášel se a já nosila 
proviant a posílala pozitivní ener�
gii, aby on a jeho kamarádi co 
nejvíce vystoupali a co nejdéle se 
udrželi v oblacích. Letos jsem by�
la přemluvena do Nízkých Tater, 
kde jsme se zúčastnili mezinárod�
ního závodu paraglaidistů. Man�
žel Zdeněk nezávodil, ale byli 
jsme podpořit závodníky ze Suši�
ce. Ráno sbalíme svačiny, pití a 
80 paraglaidistů čeká, až foukne 
příznivý vítr. Podle směru větru 
jsme vyjížděli na různé kopce. 
Největší nádhera je, když všech 
80 paraglaidistů vzlétne. Mám 
zajímavý zážitek. Zůstala jsem 
sama samotinká v kabinkové la�
novce v polovině kopce ve výšce 
20 m, kde jsem byla uvězněna 15 
minut. Začala jsem panikařit, ale 
když jsem zjistila, že je na kabin�
ce štěrbina, kudy může proudit 
vzduch, uspokojilo mě, že nezahy�
nu a neudusím se. Čekala jsem, 
kdy lanovku spustí. Nakonec 
jsem se dočkala. Obsluha lanovky 
se mi omlouvala, že závada 
vznikla tím, že některý z pasažé�
rů špatně vystoupil. Za odměnu 
jsem si dopřála chutný oběd a 
kafíčko. Na kopec Nová Hola roz�
hodně nezapomenu. 

Jana Sedláčková (36)  

Rabí 

 

Téměř celé léto jsme 
strávili doma i v práci, 
ale začátek léta jsme si 
zpestřili dovolenou na 
Turecké riviéře v letovis�
ku Alanya. Naším hlav�
ním cílem bylo si odpoči�
nout  a načerpat síly. 
Preferujeme aktivní do�
volenou, takže jsme bě�
hem ní  mimo jiné vy�
zkoušeli jízdu jeepem v 
horách, což pro nás byl 
velký adrenalin. Zajímali 
jsme se i o historii, na�
vštívili jsme mešity a 
další kulturní památky.  
Samozřejmě jsme i splni�
li hlavní cíl naší dovole�
né a věnovali se odpočin�
ku u bazénu,  restauraci, 
v baru, ….Jako rodina 
jsme si to velice užili. 
Zbytek léta jsem strávili 
doma a  věnovali se pra�
cím kolem našeho domu. 

František Podloucký (38)  

Vít Dušek (38)  

Rabí 

 

Byli jsme na krásné dovolené  
v Irsku za naším společným ka�
marádem. Rádi bychom jeli na 
celý měsíc, ale muselo nám sta�
čit jen 5 dní. Byli jsme mim ojiné 
v Corku , Dublinu, na nejjižněj�
ším pobřeží  Irska, ale také ve 
vnitrozemí. Pivo a kořalky stály 
5 Euro a jídlo bylo taky velice 
drahé. Zbytek léta jsme strávili  
v práci a  v Rabí. 

Otakar Krištofovič (28)  

Lucie Brachtlová (25)  

Rabí 

 

V červenci jsme projížděli na motorce 
Itálií. První noc jsme přespali  v kempu  
u horského jezera ve městě Mandello Del 
Lario. Tam jsme  také ochutnali italské 
speciality, které byly výborné. Druhý 
den jsme měli namířeno do Monaka, tam 
jsme ale kvůli závadě motorky nedojeli a 
skončili jsme v kempu poblíž Janova, 
kde jsme strávili jednu noc a vykoupali 
se v Ligurském moři. Naším cílem byly 
původně Dolomity, ale kvůli zmiňované 
závadě jsme se vrátili zpět do města  
Mandello Del Lario. Další den jsme jeli 
přes švýcarské Alpy zpět domů. Na cestě 
po Švýcarsku jsme si nakoupili mnoho 
sýrů a čokolád. Zpáteční cesta už byla v 
poklidu,  bez  nehod  a závad. Na konci 
srpna jsme si ještě užili 9 dní na dovole�
né v tuniském Hammametu, kde jsme 
byli ubytování v hotelu s krásnou vyhlíd�
kou na moře. Moře bylo příjemně teplé, 
u hotelu byly zábavné programy  a 
spousta otravných obchodníků. Jeden z 
nich si s námi dokonce chtěl vyměnit 
boty. Dovolené se nám letos opravdu vy�
dařily, škoda, že jich není víc. 

Kde jste strávili léto, máte nějaký zážitek z dovolené? 



1.  Bývalá restaurace na Rabí  
   

2.  Část zemědělské usedlosti  
 

3.  Nově založený spolek na Rabí 
 

4.  Co Vám nesmí chybět při luštění naší křížovky? 
 

5.  Kopec (les) na Rabí 
 

6.  Rábská čtvrť 
 

7.  Podzimní závody motoristů na Rabí 
 

8.  Rábská čtvrť 
 

9.  Přírodní koupaliště na Rabí 
 

10. část na hradě Rabí 
 

11. Nejvíce sbírané houby na Rabí  
 

12. Poslední majitel hradu Rabí 
 

13. Poplatek Půty Švihovského  
 

14. Zbraně používané při obléhání hradu Rabí 
 

15. Součást kašny na náměstí v Rabí 
 

16. Místo v Rabí, kde jsi lidé říkají své ANO 
 

1. Obydlí medvěda 
 

2. Pochoutka ježka 
 

3. Stanoviště myslivce 
 

4. Začátek vodního toku 
 

5. Partnerky jelenů 
 

6. Výrobek z konopí 
 

7. Myslivecké pojmenování (jelena, laně, srnce…) 
 

8. Strom/pták 
 

9. Osvěžující lesní plod 
 

10. Splavné místo na řece 
 

11. Chutné houby na řízky 

Luštěte, luštěte! Na nejlepšího z Vás čeká 

odměna! Vyluštěné tajenky zasílejte na 

emailovou adresu nebo vhazujte  

do naší poštovní přihrádky. V příštím   

vydání prozradíme výherce a řešení  

    tajenky. 

Připravila: Jaroslava Brejchová 

Přejeme Vám ……  …... (tajenka). 

�

�

Zapojte své hlavinky na vyluštění tajenky 

�
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RÁBSKÝ OBČASNÍK  

BUDE VYCHÁZET  

V MĚSÍCI:  

 

      Prosinec 2010 

     Únor 2011 

     Duben 2011  

     Červen 2011   

     Srpen 2011 

     Říjen 2011 

     Prosinec 2011   

 

2 .  V Y D Á N Í  O B Č A S N Í K U  

V příštím vydání občasníku najdete: 
 
�� ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ 
 

�� NA ŠKOLE V RABÍ (pokračování) 
 

�� ROZHOVOR 
 

�� KŘÍŽOVKU, TAJENKY 
 

�� ANKETU (tentokrát zavítáme do mateřské škol-
ky) 

 

�� RÁBSKÉ DRBY 
 

�� Inzerce, reklamy …... 
 

�Sponzorem Rábských novin je  

Okrašlovací spolek ROSa.  

Slovo závěrem 
 

Napište nám Vaše příběhy z dovolené,  
zážitky z prázdnin, trapasy, fejetony, různé recenze;  

můžete vytvořit nové téma novin...  
zkrátka vše, co Vás napadne…. 

 

.    

Kontakt :  rabskenoviny@seznam.cz 

Uzávěrka : do 30. listopadu 

Redakční rada:  Alena Kraucherová  

   Hana Holečková 

   Drahomíra Houdková 

Číslo běžného účtu spolku ROSa: 239 324 891 / 0300 

    Okrašlovací spolek má 

nové internetové stránky                   

www.rosarabi.wz.cz 

DĚKUJEME VŠEM ZA ZASÍLÁNÍ PŘÍN
SPĚVKŮ, PANU FUCHSOVI ZA POSKYTN

NUTÍ ROZHOVORU A TĚŠÍME SE NA 
DALŠÍ SPOLUPRÁCI. 


