RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE

ČÍSLO 27.

KE ČTENÍ ZDARMA

MEZI ŘÁDKY
Děda Mráz nám z Moskvy, píše jsou Vánoce, nezkouší se, psali jsme jako děti na
tabuli celý týden před vánočními prázdninami. To samé psala předchozí generace,
oba moji rodiče to potvrdili. Psali jsme,
ale mysleli jinak, politika zůstávala za
dveřmi domovů. K nám přicházel zahalen tajemstvím,
tmou, vždy vpuštěn jedině Ježíšek.
Téma Vánoce je nekonečné a těžko vybrat nejdůležitější
část, když vše tvoří celek. Jsem přesvědčená, že naše vánoční anketa v Rábských novinách vystihuje názory většinové populace ČR: Vánoce vnímáme jako stres
(očekávání, příprava) a my chceme klid (nejlépe napořád
a také jít na hřbitov) a přesto všechno se na ně těšíme a
dodržujeme tradice.
I já jsem začala dělat těsta. Těsta, myslím různé druhy na
cukroví. Linecké - moc ho nejíme, ale slepované marmeládou na stole musí být, oříškové na rohlíčky-dvojitou
dávku, jsou hned pryč. Kokosové - neujalo se, leze do
zubů, ale každoročně mu dávám šanci. S červeným mákem na pracny - pro vzpomínku na dětství, se skořicí a
ořechy … Čekají na slávu byť jepičí, neboť ty nejslavnější mají život nejkratší. A podobnost s námi je zase na
místě. Jsme každý z jiného těsta: bez některých se neobejdeme, jiných se nedokážeme nabažit ...
Letos vám všem přeji mnoho důvodů k radosti, kvalitní
suroviny do těsta a těším se příští rok na shledanou.
Eva Dušková
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R O Z H O V O R S E S TA R O S T O U M Ě S TA

MIROSLAV KRAUCHER (32)


Narodil
se
11.11.1982



Je ženatý, má 2 děti, po základní škole v Sušici byl
rok na průmyslové škole,
následovalo SOU Vimperk a
nástavba s maturitou SOU
Sušice.



Po maturitě hned nastupuje
do rodinné firmy (stavby,
střechy) jako zaměstnanec.
Po rozvodu rodičů zde pracuje až do listopadu 2014,
na ŽL.



Zájmy: „...jednoznačně motorka od 18 let, kdy jsem si
vydělal na první motorku a
ještě mě to nepustilo. Rád
jsem cestoval, teď to nejde
kvůli rodině, dost mě baví
zemní práce - to je pracovní
koníček, ale někde jsem četl
o nějakém výzkumu spokojenosti mužů, že prý chlapi
jsou v bagru šťastný, tak na
tom asi něco bude. Rodina a
trochu sport (posilovna,
pes).“

v

Sušici

7. 11. 2014, byl zvolen zastupitelstvem města Rabí nový starosta. Díky
tomu mohl oslavit tři dny na to nejen
své 32. narozeniny, ale i zvolení na
post velmi exponovaný a velmi náročný, co se osobnostních a morálních
kvalit člověka týče. Dovednosti se
s trochou inteligence naučíme, ale
morálku máme jaksi každý v sobě.
Nastoupil s obrovským elánem a odvahou být sám sebou a když to povede k veřejnému blahu - všechno dobře
dopadne. Je přirozené, že se vším novým je spojena nejistota, mnoho otazníků. Na některé otázky se nám díky
rozhovoru do novin podařilo odpovědět a na ostatní se budete muset zeptat
buď sami, nebo napište mně, v příštím
vydání naleznete odpovědi např. v
rubrice: Zeptejte se svého starosty.
Vždyť mládí je budoucnost, je na tahu, tak ať se ukáže:
Představuji Miroslava Krauchera.
Jak těžké bylo rozhodování, zda starostovskou funkci vzít a jak dlouho to
trvalo?
Souběh událostí byl takový, že táta
odešel do důchodu a máma odešla z
úřadu, kde dělala účetní. Komunální
politika mě vždycky zajímala. Naše
rodiny tady žijí a jako ostatní se nějak
v obci angažují, tak i já. Rozhodl jsem
se, že přeruším podnikání, i když to
bylo těžké, naši firmu zakládali v r. 92
a žili pro ni, já v tom prostředí s bráchou vyrůstal. Doma znamenalo být v
práci.
Uvažoval jste o tom zastávat funkci
neuvolněně?
Ne. Jedno nebo druhý bych dělal
špatně.
Co vás ve starostovský funkci zatím
nejvíce překvapilo?
Příjemně: splnilo se za tu krátkou dobu, co jsem od té funkce čekal, tj.
dělám to, co jsem si přál dělat a že
mám starosti, rozhoduji, řeším, to podobné v podnikání, kde jsem měl na
starosti lidi, dodavatele, zákazníky i
úřady. Stále mám svou kůži na trhu.
Nepříjemně: představa lidí o demokracii, jakým způsobem jsou schopni
sdělovat své názory. A rozdělané projekty, které zůstaly podle mého názo2

ru stát, všechno je pak mnohem složitější.
Předcházející p. starosta byl ve své
funkci nepřetržitě tři volební období a
je těžké takové místo nově přeobsazovat. Jak to vnímáte vy?
Budu si každý rok říkat, že tato funkce
je na 4 roky. Voliči skládají účet skrze
zastupitele. Chci úřad vést tak, aby
měl dobrou koncepci do budoucna pro
každého, kdo po mně přijde. A když
mě porazí, budu to muset přijmout.
Klidně tam napiš, že si to chci dokázat: sobě a lidem, zastupitelům, opozici. Že svoje znalosti dokážu využít i
tady. To je pravda.
Z čeho máte jako starosta největší
obavy?
Z odpovědnosti za předešlá rozhodnutí, která jsem neudělal..
Z toho nám vyplývá otázka, na co se
chcete zaměřit? Otázka priorit.
Dokud se tisknou peníze, tak dostat
jich sem co nejvíc z EU. Všechno, co
budeme dělat, aby bylo pro lidi, ať to
zní, jak chce, je to tak.
Prozraďte našim čtenářům co je
podle vašeho názoru občana / starosty největším problémem obce?
Údržba zeleně a okolí, údržba silnic (i
v zimě). Samozřejmě třídění odpadů,
kotle na tuhá paliva, odpadní vody.
Co na vaše nové zaměstnání říká rodina?
Nikdo mě na rukou nenosí, není to pro
ně jednoduché: už proto, že jsem doma méně než dřív, ale máme se rádi,
proto za mnou stojí a podporují mě.
Chodíte rád do práce?
Já se do práce fakt těším. Nevím, jestli
je to dobré psát do novin, ať mi lidi
píšou, ať přijdou… určitě si na sebe
zvykneme. Někdy je to hodně náročný, jelikož musím navazovat na skutečnosti, na které z mého pohledu nejde navázat. Je to otázka pohledu na
věci, které jsou pro mně dost nelogicky řešené …ale věřím, že vždy existuje nějaké řešení.
Děkuji za rozhovor a za sebe přeji
každému tolik dobrého, kolik si zaslouží. Hezké svátky .
Také všem hodně zdraví, spokojenosti
a klidu. Díky.
Eva Dušková
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U D Á L O S T IA/NKETA
OBEC ČEPICE
Jako každým rokem se naše konverzace přizpůsobila konverzaci vánoční: Už máš pečeno? Nakoupeno?
Slibujeme si: Letos udělám méně druhů, ne jako vloni. Od Ježíška toho bude míň, máme všechno. Konstatujeme: Je zima. Hlavně, abychom byli zdrávi. Nuže, a co naši čtenáři, občánci, jak prožívají vánoční svátky?
1.
Co nejraději děláte o Vánocích ?
2.
Udržujete nějakou vánoční tradici ?
-redEliška Pekaríková, 6 let, Bojanovice
1. Já mám nejradši
andílky a když si
hrajeme a když Ježíšek přijde. A těším,
se co mi Ježíšek
přinese za hračky.

Monika Řeřichová,6 let,
Rabí
1. Pomáhám mamince s cukrovím - péct a zdobit. Chodím s taťkou a se Šírou (velký pes)podívat se
kolem hradu,jestli už svítí
lampy. A pak se mi líbí zapalovat na dvoře prskavky
-já zapaluju jen ty velký,taťka ty malý. A ráda si
hraju s hračkami, co dostanu od Ježíška a teď si přeju GEJZÍRNÍKA - to je takový drak, PLÍŽIVOU
SMRT a VŘEŠTÍCÍ SMRT to jsou všechno draci a
houpací kobylu. (pozn.:draci z filmu Jak vycvičit
draka)
2. Dáme na stůl vánoční ubrus a ozdobíme cukrovím
a pak přilákáme Ježíška těma prskavkama, pak uslyšíme zvoneček,tak běžíme dovnitř a pod stromečkem už jsou dárečky.
A pouštíme lodičky z ořechových skořápek a maminka rozkrojuje jablíčko a tam uvidí srdíčko nebo
hvězdičku nebo kočičí tlapičku.

Tonička Maxová, 4
roky, Rabí
1. Nejradši rozbaluji
dárky a ochutnávám
dobrůtky,který nám
dělá
maminka.

2. Nám vždycky
přinese Ježíšek stromeček.A k večeři pečeme rybu, ale já mám
radši řízek z prasátka.A pak se musíme
převlíkat do hezkých šatů - ani nestačíme
přebíhat dolu a nahoru. Ježíšek udělá
"cililink" a zase běžíme nahoru.

2. Ježíšek nám přinese
stromeček a pečeme na
oslavu cukroví. Ježíšek
nejdřív zazvoní a přinese stromeček a dárečky a přijdou babičky a dědečkové.

Jakub Veselý, 5 let,
Rabí
1. Nejradši dělám
cukroví a rád sáňkuju a bobuju.
2. Zdobíme stromeček a dáváme našemu psovi salám.
Vojta Růžička, 5 let, Rabí
1. Já mám rád sníh a rád stavím
sněhuláky a mám rád vykrajovat perníčky a mám taky nejradši stromeček a dárečky.
2. No,my máme nachystaný
takový místo na stromeček.Ježíšek zacinká a už je u
nás.A já pořád mamince říkám,že chci vidět Ježíška,on
prostě není vidět. A přinese
pod stromeček dárky.My jsme
mu napsali psaníčko o dárky.

Marek Vichr, 5 let, Rabí
1. Když napadne sníh, tak ho
odhrnuji. Dělám si cestu pro
kolo, který jsem dostal, když
jsem měl narozeniny - je to
moje závodní dráha na sněhu.
2. Čekáme doma na Ježíška tak,
že se doma schováváme, aby
nás neviděl, jinak nepřijde.
Jenom tatínkové ho mohou
3
vidět.

Lenka Balová, 5 let, Nezamyslice
1. Já nejradši o Vánocích ochutnávám dobroty na stromečku a nejradši se jdu ráno, až se vzbudím, podívat,
jestli je tam stromeček a bude tam.
2. Ježíšek nám nosí stromeček a babičce a dědovi přines malej "pidi" stromeček, ale opravdu pidi a my
máme velkej a pečeme hodně cukroví. My doma jdeme nahoru na vánoční večeři k babičce a dědovi a
když jsme navečeřený, jdeme dolu a jak stoupneme na
první schod, tak zazvoní Ježíšek.
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Petr Houdek, Rabí
Roman Liška,
Horažďovice
1. Nejlepší jsou rodinné procházky,
výlety, návštěva
příbuzných.
2. Chodíme s našima
na mši.

1. Jsem se svými přáteli.
2. Být se svými přáteli.

Josef Tauchen, Rabí
1. Vzpomínám na vánoční atmosféru a kouzlo
Vánoc se vzpomínkou na své rodiče. O Štědrém dnu smažil kapří řízky táta a já s mojí mámou pravidelně v podvečer jsme šli na Šibeňák. Chvíli jsme postáli, utrhli větvičku smrku
a poklonili se lesu. Stmívající městečko Rabí a
hřbitov s rozsvícenými světly, nezapomenutelná chvíle. Větévku položil jsem na hroby a
zapálili jsme svíčky. Je čas prasečích zabijaček. Nyní chodím sám, na hřbitově neopomenu se zastavit u hrobů kamarádů a přátel.O
Vánocích je čas prasečích zabíjaček, kdeže
loňské sněhy jsou.
2. Chodím pravidelně s kamarády myslivci na
jmelí.

Vendula Fryjová, Rabí
1. Mám ráda, když jsme
doma všichni pohromadě. Pohodičku, teplíčko.
2. Rozkrajujeme jablíčko,
pouštíme skořápky se
svíčkou v misce.

Petr Nový, Bojanovice
1. Těším se na koledy u kapličky v Bojanovicích, na
tu naši Půlnoční ve 21:30.
2. Nejlepší rituál je, když je
rodina pohromadě, ale to
by mělo být normální,
nejen o Vánocích.

František Podloucký, Rabí
1. Nejradši bych byl pryč. Na lyžích.
Týden před Tím, týden Potom.
2. O Vánocích jsem byl za posledních
13 let 8x nebo 10x v práci, takže to
je moje tradice.

4
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Na státní svátek 28.10. při naplánované drakiádě jsme marně všichni
zúčastnění vyhlíželi silnější vítr.
Sice foukalo, ale mírně, dráčkové
povlávali jen několik metrů nad zemí.
Malým prckům se ani nepodařilo
pestrobarevné dráčky zvednout ze
země, nic jim to však nevadilo, měli
radost z pohybu a volnosti na zelené
louce.
Rodiče si vzájemně popovídali a
užili si hezké slunečné odpoledne.

cích na poslední chvíli odřeknuta
kvůli nemocným děvčatům a tak
jako náhradu jsme zakoupili ohňostroj. Ve stánku v podhradí už
voněly bramboráky pro všechny
účastníky, děti i dospělí ochutnali
čaj a upečené hnětynky od členek
ROSy a ještě dlouho se povídalo,
jedlo a pilo.
Děkujeme rodině Lišků za sponzorování jídla a všem účastníkům za
finanční dary (1323,-Kč).
Rádi se setkáme zase za rok ve stejnou dobu.

Na druhou adventní neděli 7.12.
spolek ROSa pozval na setkání občany k vánočnímu stromu na náměstí. Vrátili jsme se zpět k tradici společného rozsvícení spojenou s adventním zpíváním horažďovických
zpěváků a muzikantů.
Zahájení slavnosti se ujala rodačka
z Rabí p. Milada Vomastková
(Havlíková) a přidal se i starosta
Rabí p. Kraucher s přáním poklidného adventu a zdraví a štěstí do nového roku 2015.
Nechyběl svařáček, čaj, napečené
cukroví od Rosaček a přátel, opět
zabodoval u občanů chleba se sádlem a cibulí. Po společném odpočítávání se stromek rozsvítil a rozzářil
celé náměstí.

Letos na svátek sv.Martina 11. listopadu jsme se již počtvrté vydali se
světýlky lampionů na cestu.
Po úvodním slově p.Jamrichové,
která připomněla zároveň i svátek
válečných veteránů, se dlouhý průvod vydal na známou cestu Rabím.
Lampionky držely v rukách děti
v kočárcích, malí i velcí, rodiče i
dospělí. Sešlo se nás opravdu hodně
a bezpečný přechod přes silnici nám
zajistili hasiči.

Byl to krásný adventní podvečer a
opět příležitost popovídat si a vzájemně se pozdravit s těmi, které
mnohdy běžně nepotkáme celý rok.

Ohňová šou byla ze strany účinkují-

-mj5
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Do nebíčka,do peklíčka,
tam tě zakopám.
Možná tohle říkadlo bylo inspirací
Marušce Jamrichové, že řekla:
"Pojďte, uděláme nebe a peklo na
hradě" . Chytli se toho další nadšenci Jaruš a Petr Balcarovi a oslovili
další, až se sešla velká parta lidí,
kteří se podíleli na přípravě nebíčka
a peklíčka na hradě Rabí. Balcarů
s Vendulou a Radkem Fryjů si vzali
na starost peklo a Mařenka s Emilkou
vymýšlely nebe.
A tak týden před Mikulášem jsme se
sešli před branou hradu, abychom
konírnu proměnili v nebíčko a dvě
velká sklepení v peklíčko. Ještě že
nám byl ku pomoci traktor s Láďou
Sedláčků, jinak bychom všechen
inventář těžko stěhovali. A tak vyšperkované nebe - se vzdušnými
záclonovými obláčky a tisícem stříb r n ý c h
h v ě z d
a

nila, když jsem typovala, že přijde
tak 20 lidí, vždyť je to poprvé.A
představte si, přišlo okolo 500
lidí! Takže přesvědčivému panu
Mikuláši (Tomáši Nárovcovi) se
lepil jazyk žízní, když se nestači po
celou dobu ani napít, aby fronta k

němu se rychleji krátila. Ještě že měl
k ruce šikovného anděla(vlastní ženu Evičku).
Všem dětem zářily oči, když se u

strašidelné - do detailů propracované
peklo mohlo
6. prosince otevřít své brány.
Trošku, no trochu víc jsem to podce-

soutěží potkávaly s překrásnými malými (Markétkou a Viktorkou) a velkými (Blankou, Helenkou, Nikolou,
Bárou ) anděly.
Ale já být dítětem, asi už bych dál
nešla do pekla s takovou čertovskou
cháskou. Hned u vchodu vás na přivítanou popadli tři čerti (Míra, Roman, Štěpánek) a postrčili do pařátů
ostatních-zahrát si karty, probírat se
všelijakou hmyzí žouželí, upsat se
Luciferu (Petr), projít kolem velkých
čadících kotlů, kolem ohromných
6

pavouků, netopýrů, překračovat hady a vyhýbat se myším.A pak vás
ještě odchytí čertovská babička
(Milada), ať se podíváte jedním nebo druhým očíčkem dalekohledem

na Zem. Řádili ti čerti a čertice kolem vás až do roztrhání těla
(Jaruš,Vendy, Pepa,Vašek, Pavlík,
Honzík, Martin, Roman, Lukáš, Filip). A což ti "bečáni" co se nemohli
z pekla dostat (Vašík a Stáník )? Ti
se naplakali v ohradě na několik let.
Když jste všechna ta dobrodružství
strachy přečkali,mohli jste se jít občerstvit ke dvěma babkám kořenářkám a jejich pomocnicím,co měly
nachystané slané i sladké dobroty a
dobré pití (Emilka, Drahuna, Jiřinka,
Růža, Péťa). Musím ještě poděkovat
Radce Půrokové, že díky ní se to
celé mohlo odehrát na hradě, Andulce a Hanině za výzdobu nebe, Alence za rekvizity, Pecanovi za hudbu,
p.Jíchovi a Ládíkovi za technické
zázemí a všem, co napekli cukroví.
Čertům (Vaškovi a Milanovi ) v kase a andělské babičce ( Mařence) u
vstupu,že to ještě zvládla i vyfotit.
Je to už několik dní a mé nadšení a
blažený pocit z podařené věci dosud
neopadá.
Všem ještě jednou dík a za rok zase
na hradě ?
-dh-
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V neděli 26.10. se konala v Čepicích první Drakiáda. Ještě v sobotu
to vypadalo všelijak. Celý den byla
mlha,mžilo a po větru ani památka.
Zato v neděli se počasí vylouplo.
Od rána bylo nádherně jasno a když
jsme se ve 14:00 sešli u kapličky,
tak jako kdyby chtěl pan větřík udělat všem těm natěšeným dětem radost - začalo to foukat. Za chvíli na
louce za vesnicí pobíhalo kolem
devadesáti dětí, rodičů i prarodičů a
nad hlavami jim poletovalo kolem
šedesáti draků. Byla to nádhera,dětem to létalo jedna radost.I kolemjedoucí auta zastavovala a lidé
se chodili dívat na tu plejádu draků.
Malí, velcí, barevní a rozesmátí draci se na tu naši malebnou vesničku
dívali pěkně svrchu. Když jsme byli
všichni dostatečně uběhaní a promrzlí, šli jsme se ohřát k ohýnku ke
klubovně. Děti si opekly buřty, jablka a brambory. Pro ty náročnější
měl Jirka Sulán připraveno v udírně
výtečné uzené vepřové i kuřecí maso a skvělé uzené špekáčky. Pak
přišlo vyhlašování. Děti se seběhly
a napjatě poslouchaly, kdože měl
toho nejhezčího draka a komupak
nejlépe létal. Jako sladkou tečku
dostaly děti každý kousek dortu a
plny dojmů vymýšlely, jakého asi
draka pořídí na tu příští drakiádu.
Tak zase za rok.

V neděli 30.11.2014 odpoledne se

-mšČepičtí
hasiči
pořádali
dne
1.11.2014 již tradiční rozloučení s
létem a kempováním, pracovně zvané
" DOKEMPNÁ ".
Oficiální začátek byl v 18 hod., ale
mnozí tam pomáhali s přípravami
již od dopoledne. K pohoštění nám
připravil pan Veinfurter výborné
prasátko a pro dobrou náladu nám
hrála ORCHIDEA v novém, ale
dost povedeném složení. Jedli jsme,
pili, tančili a hodovali až do rána.
Nálada byla výborná a nikomu z
nás se domů moc nechtělo. -pm7

nás na návsi v Čepicích sešlo nebývalé množství, abychom společně
oslavili příchod adventního času.
Byla to první akce tohoto druhu a
nutno říci, že hned napoprvé velmi
povedená.
Po zahájení promluvil Libor Potužník, aby nám všem připomněl, že
Vánoce nejsou jen nafouknutá reklamní bublina, ale že v tradici našich předků byl advent především
dobou zklidnění a příprav na Vánoce, kdy se rodina sešla, společně si
užívala dlouhých prosincových večerů, slavnostní atmosféry a vzájemné blízkosti a porozumění. Vyzval nás, abychom si vzali příklad
pro dnešní dny, zastavili se v uspěchané době a věnovali toto období
především prohlubování mezilidských vztahů.
Do správné atmosféry nás pak naladilo kytarové vystoupení Lubomíra
Brabce, a to nejen jeho úžasná hudba, ale i slavnostní průvodní slovo,
kterým svou hru na schodech kapličky doprovodil. Až do začátku
nebylo totiž jisté, zda Luboš v Čepicích zahrát stihne, dopoledne ještě
natáčel v televizi a přijel opravdu na
poslední chvíli. O to větší radost
jsme všichni z jeho vystoupení měli.
Pak již dostal prostor pěvecký sbor
METANOIA. Ten věnoval první
polovinu svého koncertu několika
méně známým starým koledám, v
druhé části pak nasadil ty tradiční,
zlidovělé, kterými nás soubor rozezpíval.
Jak Luboš Brabec, tak sbor Metanoia vystoupili bez nároku na odměnu
a zaslouží si naše veliké poděkování.
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BE
Poté už děti po hlasitém odpočítávání
rozsvítily vánoční strom a následovalo hromadné focení. A zatímco děti
psaly a kreslily vzkazy a dopisy Ježíškovi, opatřovaly je "Ježíškovským
razítkem" (vyrobila Jana Patlejchová)
a h á ze l y j e d o p ř i p r a ve n é
"Ježíškovské schránky", my se občerstvovali báječným vánočním punčem
(byla připravena i jeho nealkoholická
obdoba pro děti), sladkým a slaným
pohoštěním zdarma i výbornými klobáskami.
Měli bychom podotknout, že Advent
vlastně začal v Čepicích již o mnoho
dní dříve, kdy se děti s rodiči setkaly
v hasičské klubovně při vlastnoruční
výrobě vánočních ozdob a pokračoval
v sobotu před rozsvěcením. To jsme
všichni společně vánoční stromek i
kapličku ozdobili. Snad v každé chalupě se také horečně peklo a připravovalo pohoštění na neděli. Povedené
sváteční odpoledne a večer bylo tedy
dílem nás všech (za vydatné pomoci
SDH Čepice) a o to víc jsme si
úspěch této první oslavy adventu v
Čepicích užívali, dokud nás chladné
počasí nezahnalo do vyhřáté hospůdky.
Na závěr bychom chtěli všem popřát
příjemné prožití adventního času a
Vánoc. My v Čepicích se ještě o
Štědrém večeru znovu shledáme na
mostě u "našeho" Jana Nepomuckého, abychom si navzájem popřáli a
zahřáli se výborným punčem a svařeným vínem.
-jk-

Lubomír Brabec

Stromek jsme ozdobili
sbor METANOIA

Stoly se prohýbaly.

a v neděli jsme se začali
A takto se celá akce připravovala: scházet na náves ke kapličce,
děti za pomoci dospělých staří i mladí.
všechny ozdoby samy vyrobily...

8
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UDÁLOSTI/ OBEC Č EPICE/OBEC B OJANOVICE
Snad každou rodinu s malými dětmi navštívili v předvečer svátku svatého Mikuláše čerti, Mikuláš a anděl.
Nejinak tomu bylo i v Čepicích. Dětičky se opět snažily, recitovaly, zpívaly a slibovaly, že se polepší.
Hned po prohlédnutí všech dárečků a sladkostí, co dostaly, sešli jsme se v hostinci u Polenů, kde jsme pokračovali s oslavou tohoto hezkého svátku. O zábavu se
nám báječně postarali Míla a Dan Ježkovi, a tak není
divu, že se zpívalo a tančilo až do pozdních hodin.
-hs-

Rozsvěcení vánočního stromu v Čepicích 2014

Ano, ano, přesně tak zněl název mého příspěvku loni
v tuto dobu.
A zní i letos. A jak by ne? Vánoce jsou tu
(skoro), a tak jsme všichni trochu ve stresu. Ale snad právě proto je Štědrý večer tak krásný a s ním i celé Vánoce.
A Vánoce v Bojanovicích?
Jak jinak, než na Štědrý večer u kapličky na návsi
s muzikanty a zpěváky a samozřejmě s vánočními koledami. Nebude chybět svařené víno, prskavky a zapálené
louče a … Už se moc těšíme. Přijďte se podívat, nechat
se unést tou vánoční atmosférou a třeba si i zazpívat krásné koledy. Jste zváni na Štědrý večer ve 21:30 do Bojanovic. Vážení přátelé, přeji vám všem touto cestou
úspěšný rok 2015, plný štěstí, radosti, pevného zdraví a
splněných přání.
Děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů
v Bojanovicích, vašim rodinám za podporu tolik potřebnou pro naši činnost a vám, kteří jste se účastníte a podporujete naše akce.
Petr Nový - starosta SDH Bojanovice

Adventní posezení v Bojanovicích

9
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POZVÁNKY

sobota, 24.

1. 2014 - 14:00

ROSa Rabí
ROSa Rabí

FK BUDĚTICE 2012 VÁS ZVE NA

SILVESTR 2014
Kulturní dům Rabí
Začátek: 20:00 hod.
K tanci a poslechu bude hrát kapela EXPERIMENT
Předprodej a rezervace vstupenek od pondělí
15.12.2014 na tel. 606 788 489
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PODĚKOVÁNÍ / RECEPT
Především velký dík patří za finanční
podporu od města a všech vás občanů, kteří nám dobrovolně přispíváte
na činnost. Vážíme si toho a vše poctivě a transparentně účtujeme.

Přejeme všem občanům Rabí, Bojanovic a Čepic klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do roku 2015. Budeme
se s vámi opět rádi setkávat při růzJsme vděčni za výbornou vzájemnou ných příležitostech, které pro vás,
spolupráci ze strany rábských hasičů snad k vaší spokojenosti, uspořádá-rosaa za nebývale vstřícný přístup a hlav- me.
ně pomoc při organizování akcí několika dnes již našich kamarádů, občanů
Rabí, kteří nejsou v žádném rábském
spolku organizováni ( Eva Dušková,
Tomáš s Evou Nárovcovi, Vašek
Toucha s Laďkou, Emilka Lössel,
Jiřinka a Vláďa Sedláčkovi, Andulka
Zemenová s dcerou Hankou a vnučkou Markétkou, Franta s Bárou a Pepa Podlouckých, Vít Dušek, Radka
Půroková, Táňa Toboltok, Milada
Vomastková).
Za spolek ROSa Rabí děkujeme všem
občanům za zájem o akce, které pořádáme a které rádi navštěvujete.

Z RECEPTŮ FRANTIŠKA PODLOUCKÉHO
Rozpustíme máslo, zasypeme hl. moukou, mírně opražíme a zalijeme studeným vývarem. Pořádně rozmícháme a
provaříme. Nastrouhaný křen spaříme horkou vodou. PřiK získání kvalitního hovězího vývaru je třeba dodržet pár dáme do omáčky a dochutíme octem, cukrem a solí. Nazásadních pravidel:
konec přidáme smetanu a opět provaříme.
Nejlepší je dělat vývar z hovězích žeber. Dáme je spolu
Příloha: knedlíky, bramborové noky.
s kořením (bobk. list, celý pepř, nové koření) do studené
vody.
Na pánvičce si opečeme rozpůlenou cibuli do tmava
(dodá polévce správnou chuť a barvu). Přidáme k masu.
Dohromady s kořenovou zeleninou (celer, mrkev, petr- Z polévek jsem pro tentokrát vybral česnečku. Na
Silvestra nesmí chybět, nebo spíše na Nový rok. Tato požel) a třemi stroužky česneku.
Pozvolna vaříme - táhnem. Na povrchu se nám po určité lévka má různé varianty, které se tradují v rodinných zvycích např.: s vejci, bramborem, s kroupami, s uzeným
době začne dělat pěna, kterou sbíráme (vývar čistíme).
Když je zelenina uvařená, vyjmeme ji a připravíme na masem atd.
další použití (příloha nebo do polévky).
vývar
2l
Čistý vývar získáme zcezením přes plátno, nebo se do česnek
podle chuti
chladného vývaru zamíchá bílek. Ten se po zahřátí srazí vejce
a tím na sebe nabalí nečistoty (nemusíme ho cedit).
kroupy
100 g
Z takto připraveného vývaru můžeme vařit další pokr- brambory
200 g
my. (Ne)zahuštěné polévky, omáčky (houbová, křenová, sůl, pepř, petrželka, majoránka
smetanová, koprová, aj.).
Ve vývaru uvaříme brambory nakrájené na malé kostičDnes si připravíme křenovou omáčku:
ky. Kroupy uvaříme zvlášť. Do polévky prolisujeme česvývar
1l
nek. Dochutíme majoránkou, solí a pepřem. Nakonec
máslo
100 g
rozkvedláme do polévky vejce. Zdobíme pažitkou.
mouka hladká 80 g
smetana
200 ml
Dobrou chuť.
křen
100 g
Carpe Diem.
ocet, cukr, sůl podle chuti
11
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ PÍŠE: MUDR. PAVEL VOSKA
Tak například pan profesor Hubl ,
Charakter člověka utváří mnoho faktorů. V první řadě to je samozřejmě
genetická výbava a bezprostřední
výchova v prvních letech života. Ty
určují základní charakter osobnosti.
Psychologové tvrdí, že v tomto případě je šance, jak tyto vlastnosti
ovlivnit, tak do 5 let věku, pak už se
s tím nic moc dělat nedá.
S tím se ale není ochotna smířít moje žena, která se vždy a za všech
okolností snaží o moji převýchovu
v lepšího člověka. Vanitas vanitatis
et omnia vanitas, aneb jak by řekl
klasik, je to marný, je to marný, je
to marný.
Vlivy, které na člověka působí
v dalším období, mají ale rozhodující význam pro formování charakteru, postojů, myšlenek a zásad a tím
také ovlivňují do jisté míry jeho profil. Také v mém životě bylo několik
okolností, které měly vliv na to, čím
jsem, jak žiji, jak myslím, konám,
jaké hodnoty jsou pro mne důležité a
podobně.
Kromě rodiny to bylo samozřejmě
dětství prožité v Rábí, které v mém
povědomí přetrvává jako jakási oáza klidu, pohody, něco jako náruč
mámy, kterou podvědomě hledáš
vždycky, když jsi v úzkých a potřebuješ pofoukat bolístku, pohladit,
povzbudit, polaskat, abys mohl jít
dál. To všechno jsem myslím už
dostatečně
popsal
v minulých
zkazkách.
Dalším formujícím činitelem je určitě škola. Vždyť je to náplň prvních
let života a její význam je neoddiskutovatelný. Dobrý kantor je ten,
kdo tě nejen něco naučí, ale i ten,
kdo tě pro něco nadchne. Na základní škole to byl Mirek Sulan, který
nám přiblížil poetiku tehdy nového
Semaforu a směroval nás k moderní
literatuře. Na střední škole pak paní
profesorka Čelakovská, která podporovala můj zájem o poezii a představila nám novou poetiku v dílech
Hrabalových. Samozřejmě takových
výrazných kantorů bylo více a všichni ve mně něco zanechali.

náš chemikář, který nás přiměl naučit se celou Mendělejevovu tabulku;
říkal, že naučit se něco nazpaměť, je
to nejjednodušší. Ó, jakou měl pravdu. Neskutečnou plejádu svérázných
učitelů jsem měl možnost poznat i
během studia na lékařské fakultě
v Hradci Králové, kterou jsem jako
vojenský posluchač absolvoval. Tyto zkazky by asi vydaly na celý článek, a tak se jen zmíním o jednom.
Profesor Mělka nás učil fyziologii,
to je nauka o funkcích, čili jak to
v tom těle vlastně funguje. Sepsal
knihu, která se nazývala Čítanka.
Mírně se lišila od oficiální učebnice
a její znalost byla při zkoušce u pana
profesora zásadní. Samozřejmě její
cena na černém trhu byla mimořádná. Měl jsem to štěstí, že jsem ji získal, i když v salátovém vydání.
Dostavil jsem se tedy ke zkoušce.
Nějak jsme se nemohli s panem profesorem shodnout na Hlemholzových teoriích v oblasti přenosu sluchu, a tak mi nabídl trojku – tedy
dobře. Já jsem to vzal a to vzbudilo
páně profesorovu nelibost. Vadilo
mu, že se nesnažím usilovat o lepší
známku. A já, který jsem měl před
sebou vidinu prázdnin v podobě
domluveného zájezdu do Rumunska
k moři se svým kolegou Konštackým jsem trval na svém. Paradoxně
to byla jediná trojka , která mě posléze připravila o tak zvaný červený
diplom.
Charakter člověka neutváří jenom
škola, ale především život sám.
Můj vycházel z toho, že jsem se dal
na vojnu, která na jedné straně omezuje tvoje aktivity, ale na druhé ti
dává jistotu postupu a další možnosti. Základní vojenská služba a to
i ta, kterou jsme byli nuceni absolvovat během studia, je jistě frustru-
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jící a každá činnost, která tě od ní
odvede, je žádoucí. Proto jsem kývl
na nabídku přihlásit se do horolezeckého oddílu.
To mělo velké výhody v tom, že
jsme mohli využívat každé volné
soboty i neděle v civilním oděvu,
protože to bylo povolené, se věnovat
ušlechtilému sportu, jakým je horolezectví. V lůně Prachovských skal
jsme se oprostili od vojenského drillu, navíc jsme měli možnost zakusit
pocit sounáležitosti, chlapské družnosti, nutnosti spoléhat se nejen na
sebe, ale i na svého druha na laně,
protože jinak to prostě nejde. Myslím, že k formování mojí osobnosti
to mělo význam přímo zásadní.

Každý lékař po promoci, naplněn
teoretickými znalostmi si myslí, že
všechno ví, vše je jasné, ale teprve
praxe ho přesvědčí, že šedá je teorie,
ale zelený strom života, který je přeci jenom malinko složitější.
Praxi jsem začínal na stomatologickém oddělení vojenské nemocnice
v Plzni, kde jsem absolvoval povinné roční postgraduální školení. Jeho
součástí byla tříměsíční stáž na oddělení čelistní a obličejové chirurgie
v Ústřední vojenské nemocnici
v Praze, která hrála klíčovou úlohu
v mém pozdějším celoživotním zaměření. Sestava na stomatologickém oddělní ve VN Plzeň byla následující. Náčelník, plukovník Dr.
Raišl, zvaný náčelník Mňam Mňam,
nedělal prakticky nic. Vždycky říkal, že pracuje na vojenských předpisech a čas od času nás zásoboval
zkazkami z dob, kdy sloužil pod
kutnou náčelníka zdravotnické služby armády plukovníka Dostála zvaného Papulka.
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ PÍŠE: MUDR. PAVEL VOSKA
Další byl podplukovník Dr. Nathanský, zvaný Jehudím,
ten ošetřoval především důstojníky. Další v pořadí tam
byl dentista Baxa, který jako pilná včelka dělal všechno
a potom klenot mezi klenoty podplukovník Dr.Kotrba.
Ten měl ošetřovat vojáky základní služby.
O tuto povinnost se ale dělil s absolventy, kteří byli na
oddělení přiděleni. V dané době jsem to byl já a jistý
četař absolvent Dr. Podoba. Kotrba si nás pozval a pravil: “Tak chlapci, máme ošetřovat ty vojáky základní
služby, tak si hezky rozdělíme abecedu. Voska bude ošetřovat všechny od A do K, Podoba od L do Z a já X a Y. “

ma vás budou pořád otravovat“.
Při jeho bloudění po ordinaci si na stolku všimnul zdravotní knížky vojína Škundy, který čekal na ošetření
podle rozpisu. To byla ta pravá chvíle pro Kotrbu. Knížku si vzal a zvolal: „ Ten bude můj“. Vzal si ho na křeslo a to bylo hned: tak si sedni Škundo, co ti schází
Škundo, samozřejmě s oddělením první hlásky a s patřičným důrazem na zbytek jména. No prostě Kotrba. Ale
nakonec ve světle vyjadřování pana presidenta Zemana
to možná zase až tak zavrženíhodné nebude.
Kalení ocele samozřejmě pokračovalo i v pozdějších
letech, protože člověk se vždycky může a vlastně i musí stále něčemu učit a zdokonalovat.

Volné chvíle, které tím pádem měl, vhodně využíval
k různým legráckám a šprýmům. Byl nevyčerpatelnou
zásobnicí všelikých vtipů, anekdot a historek. Mnohé
jeho aktivity by dnes bezesporu spadaly do oblasti sexuálního harašení, ale byl to člověk naprosto pozitivní
s vyhraněnými názory na život.
Jeden z jeho postojů byl: „Chlapci, nezačínejte si nic
se ženskýma. Nejde o ten morál, ale každá ženská má
manžela, sourozence, rodiče a všichni mají zuby a s tě-

Na závěr mi dovolte, jako tradičně, popřát všem
čtenářům RN, a to i těm zahraničním, hezké prožití vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný vstup
do Nového roku.
Pavel Voska, st.

Rabí žilo bohatým kulturním životem
 V r. 1852 a 1854 sehráli ochotníci na hradě divadlo

za účasti velikého počtu návštěvníků i z dalekého
okolí. Z výtěžku zakoupili potřebné věci pro kostel
sv. Jana Nepomuckého, který byl v té době značně
sešlý.

rádi bychom vás upozornili na novou rubriku

 V září 1862 se konala na hradě velká slavnost za

INZERCE, kde budete mít možnost nabízet/

účasti 4000 lidí i krajského hejtmana. Na programu
poptávat zboží/služby zdarma.
byla přednáška o původu a historii hradu, řečnil sušický starosta JUDr. Gabriel. Pak bylo sehráno diva- Bude tvořena podle vašich potřeb, ovšem v souladu
delní představení Jiříkovo vidění.
s kritérii: nesmí se jednat o komerční inzerci (ta je

zpoplatněna) v omezeném prostoru stránky.

 V r. 1868 byl zaslán na úhrady obce kámen z hradu

Pište, posílejte, nebo vhazujte do schránky u dveří
MěÚ svoje inzeráty do rubrik. Prodám (např. zimní
 27. srpna 1899 se konala velká oslava 400 let povýšení Rabí na město. Odpolední slavnost na hradě pokra- bundu, cena dohodou, kontakt),
na stavbu Národního divadla v Praze.

čovala slavnostním věnečkem „U koruny“ (dnes Ka- koupím, nabízím (prodej medu, doučování, starou
valovi).
sekačku…), poraďte si navzájem (rady o zahrad-

ničení, vaření, životosprávě, aj.), seznámení, poděkování, prosby, omluvy… stručně, jasně, konkrétto Rabí a okolí“ a hned vyvíjel rozmanitou činnost.
ně. Respektujte uzávěrku čísla (vždy uvedeno na
 13. září 1908 byla uspořádána na hradě oslava 60 let poslední straně dole).
 V r. 1906 byl založený „Okrašlovací spolek pro měs-

zrušení roboty. Po přednášce sehráli ochotníci v konírně divadelní představení „Proces“ a večer se konal Redakce si vyhrazuje právo na výběr vhodnosti inzerátů k uveřejnění.
věneček v hostinci „Pod hradem“ (dnes konzum).

-red-

 17. listopadu 1918 se konala na oslavu prohlášení

samostatnosti velká manifestace s průvodem a hudbou z Hradčan na náměstí. Po přednášce následovaly
básně a hymna.
Z kroniky upravila Božena Vokatá
13

Rábské noviny č. 27

ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI
NAPSAL: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“
Kapitola dvanáctá: O soukromé cestě do Švýcar a uzavření smlouvy s cirkusem Knie.
Asi za týden po odjezdu do Švýcar
se otec obj evil v sál e u
„Strakonického dudáka“.
Konala se masopustní zábava a většina přítomných již věděla, že otec
je více dnů ve světě.To nebylo možno na vesnici utajit, již třetí den se
známí ptali, co je s ním, že ho není
nikde vidět.Mně tudíž nezbývalo nic
jiného , než abych jim alespoň
v náznacích prozradil, že jel kamsi
k nějakému cirkusu cosi vyjednávat.
A to stačilo k tomu, že si další domysleli. Proto jeho přítomnost vyvolala v sále velký rozruch. Přátelé
a známí jej ihned obklopili a otec
mohl s pravdou vyrukovat. Velmi
unaven po dlouhém cestování jim
řekl: „Tak teď vás všechny, co tu
jste, budu moci vzít s sebou do světa, ostatní si povíme až zítra.“ Jeho
prohlášení vzbudilo nadšení a to už
se tu našli i tací, kteří jej hned začali
oslovovat „šéfe“, což mu zůstalo
ještě dlouho poté, kdy už k cirkusům dávno přestal jezdit.Táta to bral
sportovně, možná, že se mu to i
trošku líbilo. Ostatně měl svoje lidi
rád, a tak jsem to odnesl pouze já
pořádným pohlavkem, když jsem jej
tak také jednou oslovil.
Hned po masopustě od rána do večera byla naše světnice plná návštěvníků. Každý se přišel zeptat,
zda s ním táta také počítá a ten jenom odpovídal: “No,vždyť jsem vám
to řek, že vás všechny zaměstnám.“
Já už jsem měl připravené pero a
papír a po tátově rozkazu: “Zapiš to
hned!“, musel jsem zapsat veškeré
nacionále, to je jméno, řemeslo, nebo když se jednalo o muzikanta, pak
také nástroje, na které hraje.
I když bylo v Nezdicích dostatek
lidí, přesto musel otec několik kvalifikovaných řemeslníků pobrat
z okolních vesnic. S hudebníky nebyl problém, otec nezapomněl ani
na ty výborné muzikanty z Kraslic a
Chebu. Po celých čtrnáct dní, kdy k
nám chodilo nejvíce lidí, na chodbě
jako na Václaváku, všude rušno, a
tak se i náš pan domácí mohl dosta-

tečně vydovádět, anekdoty jenom z
něj sršely, i příležitost k nadávání se
mu zde naskytla v míře dostatečné.
Práce světová, cirkus Knie, práce
světová, schody ubejvají, kliky ubejvají, práce světová. Ale sám byl rád,
že má kolem sebe veseleji, než tomu
obvykle bývalo, často k nám zašel,
Cirkus Hugo Hasse

aby se zeptal, jak jsme daleko s tím
verbuňkem, nějaká ta štamprle se
pro něj vždycky našla. K tomu se
přidalo kafíčko, které měl moc rád a
on zase na oplátku přidal nějakou tu
příhodu, která se většinou týkala
pokrývače Šandary, neboť s ním
prožil lecjaké momenty.
V tomto roce 1934 už i politika dost
nepříjemně zasahovala k našim
uším, vždyť z Německa se už ozýval
hrůzný tón, či lépe řečeno řev lakýrníka Adolfa Hitlera, tak náš pan domácí mohl nyní krásně pro tuto situaci používat rčení „práce světová“.
O politiku se dost a dost zajímal a
již tehdy říkal, že nám to nic dobrého nepřinese. V tom byl dobrým
prorokem.
Cirkusáci byli rádi, že mají zase jisté zaměstnání, takže jejich řeč se
spíše točila kolem cirkusů. Vždyť
nové místo bylo výhrou. Podnik stál
na pevných základech, nesl jméno
National Cirkus Knie, byl podporován publikem, tak i vládou. Za tři
léta, strávená u tohoto cirkusu, si
mnozí postavili domky, i když ne
velké, ale každý bydlel ve svém, což
bylo podstatné. Již nebylo více bídy
v Nezdicích, kromě svého platu si
takřka každý z dělníků a řemeslníků
vydělal i mimořádné peníze.
Kromě svých povinností, jako bylo
stavění a bourání cirkusu, pak v dalších dnech, kdy se stálo na místě, se
14

musela obstarat údržba, úklid na
podiu, řemeslníci opravovali, nejvíce kováři a truhláři. První museli
ostřit otupené železné kůly, spravovat kola od vozů, druzí zase poškozené podium, dělali nové lavice,
opravovali vozy a jiné věci. Krom
toho pak v době, kdy se pouštělo
publikum do cirkusu, byli dělníci
v roli uvaděčů, kde jim vždy nějaký
ten frank přišel do kapsy, měli službu pod podiem, kde se nalezené věci
odevzdávaly a za to se jim pak dostávalo odměny. Pak to byly služby
u záchodků, což sice nechtěl každý
konat, ale zde se vydělalo nejvíce
peněz.

artista cirkusu

Naskytla se i řada jiných příležitostí,
kluci byli dostatečně vynalézaví a
šikovní. Za zmínku stojí, jak šikovně dovedli načerno pustit dovnitř
diváky. Hlavně, že se o tom pan ředitel nedozvěděl. Někdy bylo až
k velkému podivení, co všechno
publikum ztrácelo a co se pak pod
podiem našlo: peněženky i s velkými obnosy, klobouky, deštníky, kabáty, rukavice.

Pokračování příště: Kapitola

třináctá:
Pojednává o naší první cestě do
Švýcar, první stavbě stanu.
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Usnesení č.1/2014
z veřejného zasedání zastupitelů města Rabí
ze dne 21.11.2014 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje určit ověřovateli zápisu p. J Tauchena, p.V. Hejpetra a zapisovatelkou I.
Novákovou.
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.Marie Jamrichová.
3) Zastupitelstvo města Rabí schválilo doplněný program dle návrhu starosty.
4) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pověřit starostu jednat s ČEZ o finančním nákladu na veřejné osvětlení – i
bod u p. Hozmana v Bojanovicích.
5) Zastupitelstvo města Rabí schválilo odložit žádost o úpravu koupelny v čp.149, byt č.8 do doby zjištění informací ohledně dotací, které byly čerpány na čp.149.
6) Zastupitelstvo města Rabí schválilo objednání projektové dokumentace a prováděcího projektu k vrtu HV2 firmou AQUA Šumava Nýrsko.
7) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronajmout sál KD Rabí za 1 000,-Kč a výčep v KD Rabí za 500,-Kč MS
Březinka Rabí dne 25.12.2014 a dalším místním spolkům za stejných podmínek.
8) Zastupitelstvo města Rabí schválilo odložit úpravu cesty u „Šimsů“ v Bojanovicích do doby zjištění, v jakém
stavu je podloží cesty. Starosta zajistí místní šetření.
9) Zastupitelstvo města Rabí schválilo záměr o pronájmu pozemků č.p.408, 994, 995, 1000, 1257/1, 1257/3, 1260/2
a 1271 na LV 10001 kú Bojanovice pod Rabím..
10) Zastupitelstvo města Rabí schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Elektrostav Strakonice s.r.o. č. IV-12-0009817/001 Rabí p.č.6/1-KNN.
11) Zastupitelstvo města Rabí schválilo záměr pronajmout 2 místnosti v čp.15 Rabí spolku ROSa Rabí.
12) Zastupitelstvo města Rabí schválilo žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost SDH Rabí, SDH Čepice a SDH Bojanovice a spolku ROSa Rabí.
13) Zastupitelstvo města Rabí schválilo zřízení inventurní komise ve složení :
předseda – Petr Nový
členové – Petr Balcar, Marie Jamrichová, Eduard Potužník, Iveta Nováková, Ladislav Pretl, Václav Hejpetr ml.
14) Zastupitelstvo města Rabí schválilo plán inventur na rok 2014 s platností od 1.12.2014 do 31.1.2015
15) Zastupitelstvo města Rabí schválilo výši nájemného v Rabí čp. 139 za 50,-Kč za 1m2 podlahové plochy
( v bytech 3+1 a 2+kk).
16) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu 3+1 v Rabí čp.139 p. Alexandru Lysakovskému na dobu
určitou 1 rok.
17) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu 2+kk v Rabí čp.139 p.Romanu Lupíškovi a sl.Lence Ročkové na dobu určitou 1 rok.
18) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přidělení bytu v Rabí čp.15 2+1 p.Miroslavu Kodetovi a sl.Kateřině Tancošové na dobu určitou 1 rok.
19) Zastupitelstvo města Rabí ukládá a pověřuje starostu jednat ve věci dotace na čp.15.
…............................................

.............................................

Miroslav Kraucher

Petr Nový

starosta města

místostarosta
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POZOR: Vývoz komunálního odpadu od října 2014 - každý týden.
Oslavenci v prosinci 2014
70 let Alena KRASLOVÁ
65 let Věra TĚHLEOVÁ
90 let Tomáš ZEMEN

PLATBY ZA VODNÉ 2013,2014
PLATBY PŘIJÍMÁME NA OBCI DO
29.12. DO 17 HODIN.
ODPADY (500,-) A POPLATKY ZA PSY PLAŤTE OD
2.1.2015.

Rabí
Rabí
Rabí

Oslavenci v lednu 2015
70 let František JÍCHA
65 let Eduard POTUŽNÍK
60 let Emilie LŐSEL
80 let Růžena HLAVÁČOVÁ

Infocentrum & knihovna

Pracovní doba
listopad - březen
PO a ST
9-16 hod

Rabí
Čepice
Rabí
Bojanovice

Přejeme hodně zdraví a štěstí.

Zemřeli:

NOVÉ ZASTUPITELSTVO
OBCE

RABÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 7.11.2014

starosta
Miroslav Kraucher
místostarosta Petr Nový
předseda finanční komise
Petr Balcar
předseda kontrolní komise Ludvík Löffelmann
členové finanční komise Eduard Potužník a
Marie Jamrichová,
členové kontrolní komise Zdeněk Boltík a
Marie Löffelmannová.
Milan Leopold nastoupil zpět do zaměstnání na finanční úřad a kvůli budoucímu střetu zájmů (bude
kontrolovat obce) rezignoval na mandát zastupitele
dne 10.11.2014. Zastupitelkou města se tak stala p.
Radka Janečková, která byla první náhradnicí ze sdružení p. Leopolda.
OBECNÍ

ČERTI S

MIKULÁŠEM

10.11. 2014

Marie Vinická, Rabí

Vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast

MAMMA MIA !
Přijďte si vyzvednout a zaplatit vstupenky na muzikál na MěÚ, co nejdříve.
Děkujeme

PODĚKOVÁNÍ
Romanu LIŠKOVI
za bezplatné zapůjčení sbírky pohlednic
na výstavu, která proběhla v období červen-říjen 2014 v galerii města Rabí.
Děkujeme

Klidné svátky, hodně zdraví a
spokojenosti

v novém roce přejí všichni
zaměstnanci MěÚ Rabí
16
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ještě vše umocněno tím, že velká část hráčů Budětic
Již tomu budou skoro dva roky, co jsme začali s patřila Žihobcím.
mým kamarádem Davidem Homolkou psát sportovní Zápas začal velmi opatrně, nicméně po čtvrthodině
články, zaměřené na klub ze sousedství FK Budětice utekl obraně Petr „komár“ Janečka a předložil tutov2012. První článek napsal David, a tak je logické a ku Románkovi Melkovi 0:1. O deset minut později
fér, abych ten poslední napsal já. Ano, chápete napřáhl z větší vzdálenosti Luboš Fiala a jeho provšichni správně. Dohodli jsme se s Davidem, že od jektil skončil v síti 0:2. Petr Janečka se ukázal jako
příštího roku nebudeme psát sportovní články pro hlavní režisér zápasu. Žihobečtí nebyli schopni poRábské noviny. Proto mi dovolte poděkovat celé re- krýt rychlonohého útočníka Budětic a ten čistým
dakci RN a především šéfredaktorce Evě Duškové za hattrickem proměnil zápas v oslavu fotbalu a jak
všechnu tu trpělivost, kterou s námi měla. DĚKUJE- trefně napsali na webu Budětic v „komárův den“. Na
rozdíl od ostatních zápasů tentokrát podržel tým
ME !!
Zpátky však na zelený pažit, protože nás čeká zhod- brankář. Jirka Vintr předvedl více než stabilní výkon
nocení podzimní sezóny. V rámci českého fotbalu a řekl si jasně o místo brankářské jedničky. Kromě
jsou ty pocity celkem příjemné. Kvalifikace na EU- něj celý tým tvrdě pracoval. Zdá se, že v Buděticích
RO 2016 je rozběhnuta tak, že jsme jednou nohou ve pochopili, že bez práce nejsou koláče.
Dobrý den, sportovní přátelé,

Francii. Myslím, že i největší pesimisté, jako strejda Pevně věříme, že mužstvo naváže na tento výkon i
Míra a Robert „Tlusťoch“ Kabelka věří v náš po- v jarní sezoně a poveze se na vítězné vlně. Přijďte se
stup. Situace je o to více překvapující, že reprezenta- na jaře přesvědčit s námi.
ce je složena z hráčů české ligy, která, jako každý
rok nestojí za nic. Když pak sledujete zápasy Ligy
Pavel Voska ml.
Mistrů, máte pocit, že koukáte na jiný sport. No, zdá
se, že hoši z repre už také ví, že když se to dělá srdíčkem, hned jde všechno lépe.
Co se týče podzimní části, tak Budětice 2012 skončily na slibném 8. místě. Žlutočerní při své ctižádosti
asi nebudou úplně spokojeni, protože se chtějí posouvat dál a dál, což je samozřejmě správné. Nicméně 8. místo na nováčka je poměrně slušné umístění.
Zápas, který dnes přinášíme je zápas, Žihobce – Budětice2012. Všichni si ještě pamatujeme, že zápasy
mezi slavným rábským Sokolem a Žihobcemi patřily
vždy k těm kvalitním a vyhecovaným. Nyní bylo
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CO SE DO NOVIN SKORO NEVEŠLO….
Provozní doba
pošta Rabí
Po –Pá 8-9 14-16
Provozní doba ZKD Rabí
PO
ÚT
ST-PÁ
SO

7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 11

13 - 17
13 - 16

Zdravotní středisko
Žichovice
MUDr. J. Vycpálek

Po 7-12
Út 7-12
St 7-12

Čt - 13-18
Pá - 7-12

MUDr. E. Chocová

Po 8-10
Út 8-11

Čt 14-18
Pá 7-12

MUDr. P. Kyrál

Pá 11-14:30

SLOVO ZÁVĚREM

„PROTI TRAMPOTÁM ŽIVOTA DAL BŮH ČLOVĚKU TŘI VĚCI - NADĚJI, SPÁNEK A
SMÍCH.“
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