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I náhoda může zachránit život
Asi každý z nás se pozastaví nad zprávou o záchraně lidského života, především když je to čin člověka z jeho okolí. Dozvěděli jsme se, že p. Boltík z Rabí
v prosinci zachránil život dívky a požádali jsme jej proto, aby nám krátce popsal, jak se to všechno seběhlo…
-ed-

Mezi řádky
Novodobý svátek zamilovaných
sv. Valentýn mi k srdci nijak nepřirostl, ba naopak. Vyjádření náklonnosti, sympatie, lásky je třeba
projevit, když ona událost nastane
a nenastane-li, je nám 14. únor
málo platný. Chci říci, že za důležitější považuji trvalejší stav mít
rád, který může a nemusí ze zamilovanosti vzejít. Není to záležitost
nijak jednoduchá a přirozená, je to
dar.
V našich novinách přinášíme jen
zlomek toho, co dělají lidé z lásky.
Můžeme začít p. Boltíkem, jeho
úctou k lidskému životu; dále o
vášni zvané muškaření; o lásce
vlastenecké, kterou prožívali legionáři v zahraničí; o lásce k řemeslu tak nestálému, jako byly
štace a angažmá u cirkusu; vzpomínky na dobu mládí p. Vosky jak
jinak než s láskou a humorem a
Františkova osudová láska gastronomie… a některé lásky nám v
novinách chybí, třeba ta ke sportu
a pohybu.
Mezi tím vším se dočtete o setkáváních a společných výletech kdovíkam, plánujeme a těšíme se rádi. Dostaneme se i na bál, vždyť
plesová sezóna se týká i Rabí a
okolí.
Dříve začínala na Tři krále a vrcholila masopustem, dnes se již
toto pravidlo nedodržuje, ale stále
platí: jsou-li lidé náležitě ustrojeni
a (zdůrazňuji) naladěni na společenské veselí, jde družení samo, i
když zrovna neumíte vídeňský
valčík.
Pro mne únor zůstane výjimečný,
protože se narodil můj syn - láska
na celý život.
Příjemné počtení přeje
Eva Dušková

Zdeněk Boltík

3.12.2014 v odpoledních hodinách
jsem u Štěkně na Strakonicku rozvážel sazenice stromků k výsadbě.
Zastavil jsem se za kolegou, který
pro nás v místě dělá pěstební práce
a podivoval jsem se nad tím, že
jsem viděl několik policejních aut.
Měl jsem obavy, ten den jsem si
doma zapomněl doklady. Od něj
jsem se dozvěděl, že to není silniční
kontrola, ale že již druhý den hledají pohřešovanou mentálně postiženou 18letou dívku, která se nevrátila
domů. Byli tam psovodi a vrtulník,
pročesávali celé okolí. Rozloučili
jsme se a já jel do lesa se stromky.
Odbočil jsem z lesní cesty k pasece
a uviděl jsem kousek dál, že tam
něco leží. Z dálky to vypadalo jako
pytel. Řekl jsem si, že zase někdo
vyhodil odpad v lese (jak se mi už
mnohokrát stalo). Přišel jsem blíž a
vidím, že je to člověk obrácený tváří k zemi. Byla to mladá dívka.
Obrátil jsem ji a očistil jí obličej,
měla na něm přilepené listí a jehličí,
byla úplně promodralá a studená,
nebylo mi z toho dobře, protože
jsem si myslel, že je mrtvá. Došlo
mi, že je to ta dívka, kterou hledá
Policie ČR.
Zavolal jsem na 112, kde mě spojili
s nejbližší záchrankou a ty mě podrobně instruovali, jak provést první
pomoc, masáž srdce, polohovat atd.
Mluvil jsem také s řidičem sanity,
2

aby mě co nejrychleji našli. Podařilo
se mi ji rozdýchat, pořád jsem na ni
mluvil, i když nereagovala. Do 10
minut přijela záchranka, nasadili kyslík a odvezli ji do nemocnice.
Při sepisování policejního protokolu
mi s radostí prominuli, že nemám
osobní doklady, protože záchrana
lidského života je samozřejmě důležitější.
Z vysílání TV Prima jsem se dozvěděl, že zdravotní stav dívky je stabilizovaný.
Celá tato příhoda je významná nejen
pro mne osobně, ale potěšilo mě také
uznání od rodiny kolegů a kamarádů
a v neposlední řadě také od mého
zaměstnavatele.
Jako zaměstnanec společnosti Uniles,
která je součástí koncernu Agrofert,
jsem byl pozván do Prahy, do sídla
firmy na slavnostní předávání cen
Pomáháme srdcem Nadace Agrofert.
Zde jsem z rukou p. Andreje Babiše
převzal ocenění za záchranu lidského
života, spolu s dobrovolnými dárci
krve.
Během své kariéry jsem se při práci
v lese setkal s mnoha úrazy, dokonce
jednou s následkem smrti a vím, že
v okamžiku, když se to přihodí, je
vám hrozně zle, proto je dobré nezpanikařit, vzít telefon, zavolat 112 a oni
vám pomohou zvládnout i tuto těžkou
situaci.
Zdeněk Boltík

Důležitá telefonní čísla
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Tříkrálová sbírka na Sušicku
přinesla mnoho radosti a výtěžek sbírky byl opět rekordní!

Bc. Petra Hoblová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Sušice

***

Rádi bychom v této tradici pokračovali i příští rok a děkujeme za vaši
podporu.
Vendula Fryjová

Jak se chodilo v Rabí
Dne 2.1.2015 odstartovala Tříkrálová sbírka 2015, kterou na Sušicku již
popatnácté organizuje Oblastní charita Sušice.
Vše začalo první den sbírky, kdy
naši koledníci dostali požehnání od
P.Václava Hese v kostele sv. Václava v Sušici. Následujícím dnem se
rozběhlo koledování naplno a Tři
králové začali navštěvovat naše domovy.
V neděli 4.1.2015 mohla veřejnost
za zpěvu koled přivítat slavnostně
oblečené Tři krále, kteří přijeli na
koních na sušické náměstí.
Během celého týdne, kdy koledování probíhalo, navštívili koledníci
velkou část domácností v Sušici, ale
také většinu obcí, spadajících do
ORP Sušice. Koledovalo se tak celkem v 65 obcích našeho r egionu.
Letos koledníci navštívili o 21 obcí
více než vloni.
Poznat to bylo zejména na celkovém
výtěžku sbírky, který činí neuvěřitelných 339.035,- Kč, což je více o
87.449,- Kč, než v roce 2014!
Jen v Rabí se vybralo úžasných
5958,- Kč!
Tímto děkujeme všem dobrým lidem, kteří v Rabí přispěli.
Výsledná suma se tak pro Oblastní
charitu Sušice stala novým rekordem. Nejde však jen o peníze. Jde o
to, že naši koledníci přinesli do více
domovů požehnání s přáním všeho
dobrého do následujícího roku a více
radosti svým zpěvem a drobným
dárkem od nás.
A kam peníze ze sbírky poputují?
65% z výnosu sbírky je určeno pro
Oblastní charitu v Sušici. Tyto prostředky věnujeme na charitní služby
poskytované lidem, kteří potřebují
pomoci – seniorům, matkám s dětmi
v tísni, osobám se zdravotním postižením, lidem bez přístřeší nebo osobám v krizi. Dalších 15% obdrží
Diecézní charita České Budějovice
jako zřizovatel, 10% putuje na zahraniční humanitární pomoc organizovanou Charitou ČR v Praze a 10%
je určeno na režii Tříkrálové sbírky.
Děkujeme!

Někdy i sledování televize může být
inspirací k rozhodnutí zkusit něco
nového. A tak jednoho dne na začátku ledna uviděl můj syn Lukáš ve
zprávách koledníky s Tříkálovou
sbírkou. Přišel s návrhem, že by
chtěl také chodit s kamarády po Rabí.
Na vývěsce u pošty jsem si přečetla
další informace o sbírce a oslovila
jsem Oblastní charitu v Sušici jako
dobrovolník. Z našeho návrhu byli
nadšeni a zařídili vše potřebné včetně zaplombované kasičky a nezbytných kostýmů.
Dne 10. ledna jsme v 9 hodin ráno

vyšli do městečka ve složení: Lukáš
Fryje, Petr Tuček, Filip Vintr a já.
Obešli jsme všechny domácnosti
kromě Dvora.
Byli jsme mile překvapeni vstřícností a ochotou všech dárců. Lidé darovali nejen peníze do kasičky, ale
kluci dostávali od občanů ještě různé
sladkosti a zákusky. Jaké bylo naše
překvapení, když p. Ottisová přinesla balík klobás, to už Petr nemohl
vydržet, až se do klobásy pustí. Končili jsme až kolem 14.hodiny, a tak
nebylo divu, že i králům vyhládlo.
Chtěla bych také našim třem králům
poděkovat, že celou dobu spolupracovali, poctivě koledovali a nenechali se odradit vidinou sobotního
volna doma v teplíčku.
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Děti v knihovně

Čtení vánočních příběhů, povídání
o čekání na Ježíška, o dětských přáních. Zpívání koled, prskavky a
cukroví. To už k našim setkáním
s dětmi v knihovně patří. Jsem ráda,
že paní učitelky na jedno volné dopoledne s dětmi přijdou a oni se u
nás mohou seznámit s literaturou
zase trochu jinak.
-ed-

Poslední leč

25. prosince 2014 proběhl v KD
Rabí myslivecký ples pořádaný MS
Březinkou Rabí, který má dlouholetou tradici. Z Rabí, Bojanovic, Čepic a okolních obcí přišlo 150 hostů. Hrála kapela Orchidea. V tombole bylo 180 cen - zvěřina a hodnotné ceny byly všechny rozděleny.
Děkujeme všem sponzorům za dary
a městskému úřadu za finanční podporu.
-jt-

Novoroční šlápota 1.1.2015
Letos již popáté jsme se vydali známou cestou na kostelík v Rabí. Sešlo se nás 30 účastníků ve věkovém
rozpětí od 5 měsíců po 68 let.

Cesta příjemně ubíhala ve vzájemném povídání, my starší jsme šli
volným krokem a malé děti s nekonečnou energií pobíhaly kolem nás.
Nahoře na vrchu Líšná nás čekalo
překvapení. Vašek Pinkas a Mirek
Kraucher vytáhli na saních na kopec nejen své děti, ale také várnici
se svařeným vínem. Za jejich námahu jsme je odměnili tím, že jsme
vše vypili až do dna a dolů z kopce
to šlo pak samo, ještě že nebylo
kluzko a všichni došli v pořádku a
bez úrazů.
Zakončili jsme naši novoroční vycházku v Rábské hospůdce u Pepy
Svatoše. Tak hodně zdraví všem a
za rok naviděnou!
-mj-

Nekuřácký hasičský bál
Tradiční bál SDH Rabí byl letos
opravdu výjimečný. Nejen tím, že
se výčepu a baru ujali sami hasiči s
pomocí děvčat z Rosy, nejen početnou návštěvou hasičů z Bojanovic a
Čepic téměř převyšující počty rábských účastníků (jak jinak, že?), ale
především rozhodnutím výboru
SDH o nekouření na sále a ve výčepu.
A kupodivu, všichni účastníci bálu
výzvu respektovali.
Je pravda, že chvílemi v prostoru
chodby nebylo pro kouř ani vidět,
ale na sále byl až do konce zábavy
dýchatelný vzduch.
Těší mě to, věřím, že nastává nová
etapa v myšlení občanů, a že tak
nezůstala osamocena hospoda V ystřelený Vočko na náměstí v Rabí,
kde se od začátku jejího provozu
4

také nekouří.

-mj-

Paště na Šumavě
Kdo rád vzpomíná na staré časy,
mohl si přijít poslechnout vzpomínání p. Malé ze Sušice o době svého
dětství (předválečné a válečné období) prožité v osadě Paště u obce
Rejštejn na Sušicku.
Paště dnes patří k dalším tzv. ztraceným vesnicím, které byly po roce
1945 vysídleny z důvodu násilného
odsunu německy mluvícího obyvatelstva, které tvořilo nejpočetnější
skupinu obyvatel v pohraničí.
K dalšímu úpadku došlo v 50. letech 20.stol., zřízením vojenského
výcvikového prostoru.
Tím postupně přestala obec fungovat a došlo k jejímu postupnému
vylidnění a zániku. Dnes tuto dobu
připomínají drobné sakrální stavby
v krajině, torza domů a také vzpomínky pamětníků, jejich přednášková činnost a publikace. Beseda s p.
Marií Malou proběhla v sobotu
24.1. v učebně MěÚ v odpoledních
hodinách.
-ed-

Rábské noviny č. 28

Zpráva o hospodaření
okrašlovacího spolku ROSa Rabí za rok 2014
Příjmy:
1.
2.
3.
4.

Příspěvky města Rabí(na činnost, Hlinovatky a oslavu KD)
Příspěvek TJ Sokol Rabí
Členské příspěvky
Dobrovolné dary občanů na akcích(masopust,dětský karneval,
lampiony, vánoční setkání, cvičení, noviny)
5. Sponzorské dary (darov.smlouvy firmy+jednotlivci)
6. Úrok z BÚ
7. Ostatní příjmy
8. Maškarní bál vstupné
9. Přednášky vstupné
10.Divadla vstupné (Plzeň, hrad Rabí)
11.Zájezd (Techmánie Plzeň)
12.Koncerty vstupné (Hlasoň,Ruinfest)
13.Nebíčko a Peklíčko na hradě

87 000,00 Kč
80 000,00 Kč
1 800,00 Kč

Celkem
Výdaje:

304 748,56 Kč

1. Maškarní bály, (hudba,masky)
2. Oslava 60 let KD Rabí(hudba,divadlo,občerstvení)
3. Divadla (Plzeň, hrad, Praha)
4. Zájezd Techmánie Plzeň
5. Koncerty (Ruinfest, Hlasoň, vánoční)
6. Vítání občánků1
7. Stavění májky-občerstvení
8. Prázdninová cesta za pokladem
9. Lampionový průvod s ohňostrojem
10.Nebíčko a Peklíčko (rekvizity)
11.Rábské noviny č.22- č.27
12.Přípravné práce v Hlinovatkách
13.Lanovka a šplhací sestava v Hlinovatkách
14.Poštovné, kancel.tiskopisy,květiny
15.Ostatní výdaje
16.BÚ poplatky bance

14 175,00 Kč
19 147,00 Kč
33 524,00 Kč
14 855,00 Kč
46 598,00 Kč
1 565,00 Kč
735,00 Kč
882,00 Kč
2 130,00 Kč
12 670,00 Kč
1 200,00 Kč
43 612,00 Kč
98 721,00 Kč
1 514,00 Kč
4 000,00 Kč
277,00 Kč

19 766,00 Kč
9 000,00 Kč
5,56 Kč
4 000,00 Kč
15 900,00 Kč
285,00 Kč
23 090,00 Kč
11 520,00 Kč
30 828,00 Kč
21 554,00 Kč

Celkem
295 605,00 Kč
Příjmy 2014:
304 748,56 Kč
Výdaje 2014:
295 605,00 Kč
Zisk:
9 143,56 Kč
Ke dni 31.12.2014 je v pokladně 4 391,00 Kč a v bance na BÚ 79 424,91 Kč.
Marie Jamrichová
hospodářka spolku

Nová klubovna spolku ROSa
V prosinci loňského roku nám město
Rabí odsouhlasilo užívání 2 místností
v budově bývalé radnice na náměstí
v čp.15.
Místnosti byly vybaveny židlemi a křesly z bývalé obřadní místnosti města,
skříněmi na rekvizity a oděvní fundus
spolku. Zatím jsou prostory vysoušeny,
je v nich velmi vysoká vlhkost srážející
se na oknech, která je způsobena stavební rekonstrukcí podlah a omítek.

Drahomíra Houdková
předsedkyně spolku

Chceme místnosti využívat pro společná setkávání s občany na přednáškách,
tvořivých dílnách, kurzech. Nabídneme
je i pro konání voleb a i ostatním spolkům k jejich činnosti, budou-li mít zájem.
Jsme rádi, že máme jako spolek svoje
zázemí a děkujeme městskému úřadu i
hasičům, kteří nám své prostory bez
problémů dosud půjčovali.
-mj-
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Události/
Vánoční setkání občanů Čepic
na mostě
Jako obvykle i letos, se uskutečnilo
štědrovečerní setkání čepických na
mostě u sochy Jana Nepomuckého.
Štědrý den patří k těm nejkrásnějším dnům v roce, snad každý z nás
zasněně zavzpomíná na čas, kdy
byl ještě dítě a s napětím čekal, co
mu přinese Ježíšek.
Ani letos na nás v Čepicích Ježíšek
nezapomněl a myslím, že všem nějaké to přáníčko vyplnil. Když měli
všichni kapra snědeného, dárky
rozbalené, tak většina z nás šla
svým sousedům popřát hodně zdraví a spokojené vánoční svátky na
most, k našemu Janu Nepomuckému.
Chlapi Marků rozdělali oheň, kolem
kterého okamžitě pobíhalo hejno
dětí s prskavkami.
My dospělí jsme se místo u ohýnku
ohřívali spíše u várnice s vánočním
punčem.
Děti si nadšeně vyprávěly o tom, co
našly pod stromečkem a jak to
všechno další den vyzkouší. V dobré náladě s punčem a výborným
uzeným od pana Zemana jsme vydrželi povídat až do půlnoci, kdy
setkání ukončil Luboš Brabec vánoční písní na lesní roh.
Myslím, že když nás takhle pospolu
a šťastné viděl ten náš "Honzík", že
byl moc spokojený. Tak se všichni
těšíme na setkání zase příští Váno-

ce.

-mš-

Vánoční splutí Otavy
Pohoda na vodě, parta kamarádů,
řeka, ryby, příroda, dobrá nálada i
adrenalin, to jsou většinou lákadla,
kterými vábí zážitkové kanceláře
své klienty pro kanoistiku.
Z podobných důvodů se na startu u
mostu PDA v Sušici sešly posádky
33 lodí i 26.12.2015, aby zakusily
mimo výše popsaného i divokost
zimní řeky, mrazivé počasí a
soudržnost v nepohodě.
Jednalo se o pátý ročník Vánočního
splutí Otavy s Lubomírem Brabcem, který organizoval již tradičně
kytarista společně s Půjčovnou lodí
Otava v Sušici. Zvýhodněné zápůjčné lodí bylo 100,-- Kč, v ceně
byl na startu k dispozici zdarma
grog na zahřátí.

Instruktáž před sjezdem
v ledové koupeli se ocitly jen dvě
lodě a nutno říci, že obě osádky
nakonec řeku sjely.
Zmrzlé ruce, mokré nohy (mnozí
více než to), ale také dobrý pocit
z toho, že jsme přemohli svou přirozenou lenost a zvedli se od plných vánočních stolů i televizního
programu, že jsme překonali obavy
z počasí i z nedobrovolné koupele
v ledové vodě, to byly důvody euforie a hrdosti, jež nás naplnily
v cíli plavby, u kamenného mostu
v Čepicích.
Tady nás čekalo bouřlivé přivítání a
skandování našich spoluobčanů a
v hospodě U Polenů pak občerstvení v podobě výborných bramboráků a horké polévky.
Při přistávání posledních lodí přišla
opravdová zima, a přestože na star-

Přihlížejících je každým rokem více, a tak i tentokrát jsme byli my,
vodáci, v obležení a nechyběli ani
fotografové a média. Na začátku
promluvili Luboš i Bacil, aby zúčastněné upozornili na aktuální nebezpečná místa řeky.
Plavba proběhla naprosto pohodově,
tu to ještě tak nevypadalo,

6
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Události/
dojíždělo se za sněhové přeháňky, která minutu od minuty sílila. To už většina vodáků pozorovala z bezpečí,
z oken hospody.
Jen pár tradičních účastníků a zdatných vodáků z Horažďovic pokračovalo po rychlém občerstvení již za
mohutného sněžení po řece dál do svého bydliště.
Ahoooj za rok!
-jk-

vých setkání přibývalo.

Bílá zima přišla v cíli

Co jsme dělali na
Silvestra?
Pro nás to nejhezčí: setkali jsme se s našimi přáteli na
Silvestrovském pochodu.
V 10 hod jsme se sešli na návsi v Čepicích, udělali společnou fotku a vyrazili na kopec Svat, kde jsme se přivítali s přáteli z Dobršína, opekli první várku buřtů,
něco málo popili a pokračovali ke křížku na Čepičné,
kde už na nás čekali kamarádi z Budětic.
Ti nám přichystali bohaté občerstvení. Popovídali jsme,
naplánovali jsme další společné akce a v dobré náladě
se rozloučili. My, Čepičtí, jsme výlet zakončili
v hostinci U Polenů. Co si můžeme přát víc? Aby tako7

-hw-
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Muškaření

text a foto: Tomáš Nárovec
P. Nárovec z Rabí má neobvyklého koníčka: muškaření. Aha, řekla jsem si, to je něco s rybolovem a hned jsem si
představila rybáře , jak stojí v proudu řeky, holínky do pasu, stojí , mlčí a nespustí zrak z místa, kde končí vlasec a
začíná splávek. Zřejmě magické místo pro rybáře, neboť jim poskytuje informaci o tom, co se děje pod hladinou. A
o to jde: aby se dělo. Muškaření je způsob sportovního lovu ryb, rybolovná disciplína. Při muškaření je nástraha umělá muška nahazována pomocí muškařské šňůry a prutu do místa lovu. Tímto způsobem lze ulovit většinu ryb, a to
jak sladkovodních, tak mořských. Muškaření patří mezi etické způsoby lovu ryb, neboť není nutné pro ulovení ryby
poškozovat či zabíjet jiné živočichy. Dočetla jsem se na webových stránkách o muškaření. Mimo jiné je to také životní styl a vášeň, patřící k našemu regionu, k řece Otavě, ale více se můžete dozvědět z příspěvku, který na pokračování napsal p. Nárovec pro Rábské noviny.
-edDůvodů pro přestěhování do Rabí
bylo jistě více, ale určitě jeden z nejdůležitějších je blízká řeka Otava.
Již od klukovských let je mojí velkou zálibou rybaření, od začátků
v Ústí nad Labem, kde jsem se narodil, přes chytání ryb v Jeseníkách,
kam jsem se později přestěhoval.
Tam jsem začal s muškařením, jedním ze způsobů rybaření. Jesenické
říčky a potoky jsou sice velmi pěkné,
v krásné přírodě, ale přeci jenom jsou
to malé vody. Naše rodinné dovolené
se každoročně konaly u nějaké větší
řeky: Berounky, Lužnice, Úpy, Vltavy, až jsme asi před dvaceti lety navštívili Otavu v Horním Poříčí.
Otava nám úplně učarovala, je to
podle našeho přesvědčení snad nejhezčí řeka u nás, ale to asi vám, kteří
jste se u ní narodili, nemusím říkat.
Od prvního setkání se naše návštěvy
opakovaly každoročně a poznávali
jsme nejen samotnou řeku, ale i její
okolí a rostlo v nás rozhodnutí usadit
se tu natrvalo, což se v loňském roce
nakonec také stalo. Musím říci, že
skutečnost ještě překonala naše očekávání.
Byl jsem však požádán o napsání příspěvku o rybaření (muškaření). Musím předeslat, že nejsem žádná rybářské hvězda a muškařím teprve třicet
let a pořád se učím.
Psát o muškaření v tomto kraji, který
je vlastně jeho kolébkou v českých
krajích, je ode mne více než odvážné.
Vždyť za jedny z počátků tohoto
sportovního způsobu rybolovu se
uvádějí Žichovice, kde již na začátku
minulého století vznikla kolem osoby
pana Karla Lišky parta, která ho praktikovala.
Muškaření nebo také lov na umělou
mušku je, jak sám název napovídá,
způsob, jak se pokusit ulovit rybu na
umělou napodobeninu hmyzu. Je třeba zdůraznit to slovo umělou, protože
na vodách pstruhových, a to řeka Ota-

va od Horažďovic až k pramenům je,
se nesmí chytat na jinou než umělou
nástrahu.
Muškařením se dají chytat ryby snad
na všech typech vod, tekoucích (řeky,
potoky) nebo stojatých (rybníky, jezera, ale i moře) a lze chytit většinu
ryb dravých i nedravých. Záleží jen
na použitém typu mušky a přesném
způsobu, jak mušku rybě prezentovat.
To je právě ten největší problém, ale
také to největší uspokojení, když se to
povede.
Ve hře je mnoho okolností, jako denní a roční doba, jaká zrovna teče voda
(čistá, kalná, vysoká, nízká), jaký
hmyz se zrovna líhne, létá nebo leze
po dně, jaký je tlak, jaké je počasí.
Ten, kdo dokáže všechny tyto, ale
také mnoho dalších okolností správně
využít, má mnohem větší šanci na
pěkný úlovek.
Jenže ryby stejně berou, jen když se
jim chce. V řece Otavě, která protéká
okolo Rabí, se dají v současnosti ulovit zejména pstruzi (obecní a duhoví),
siveni a lipani. V minulosti bylo
v řece více druhů ryb (losos a jistě i
jiné druhy) a samozřejmě mnohem
víc ryb vůbec. Jenže v poslední době
je řeka Otava, tak jako ostatně všechny vody, deptána z mnoha stran. Roz8

množení
různých
predátorůkormoránů, vyder, norků a v neposlední řadě velký rybářský tlak, ten
možná nejvíce, dávají vodě pořádně
zabrat. Jen na okraj, nad Čepicemi
jsou vidět u řeky stopy pobytu bobra
(okousané a pokácené stromy), který
sice rybám nevadí, ale koho by ještě
před pár lety napadlo, že takové zvíře
tady bude.
Koukám, že jsem se rozepsal spíše do
smutna a to rozhodně nebylo mým
úmyslem. Naopak, loňská sezona byla za posledních několik let tou nejúspěšnější, spousta krásných ryb a příjemných zážitků. Když píšu krásných
ryb, tak musím podotknout, že ryby
ve velké většině pouštím zpět, vloni
jsem vzal jen asi deset duháků.
Muškaření samotné je, alespoň pro
mne, velmi příjemný koníček a když
se k tomu přidá ještě výroba mušek,
je to již pořádný kůň, při kterém se dá
strávit spousta příjemných chvil.

pokračování příště
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ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI

text: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“
Kapitola třináctá: Pojednává o naší první cestě do Švýcar, první stavbě stanu.
Tehdy stanice, ze které jsme vyjížděli, se jmenovala Žichovice-Rabí,
dnes jen Žichovice.
Byl vypraven celý vagon, pouze pro
nás rezervovaný a ten jel až do místa určení, to jest do Rapperswillu am
See . To vše obstaral Čedok. Po cestě se k nám připojili ti poslední, co
přijeli směrem od Plzně.
Seznamování již žádné nebylo, neboť vše jsme si odbyli při zkouškách
našeho orchestru v Nezdicích. Několik dní trvala zkouška v sále hostinského Vojtěcha Korala, který byl
otcovým bratrancem. Dva první dny
zkoušel dechový orchestr a třetí den
smyčcový. Hudba byla velmi dobrá,
vždyť vlastně ji tvořili samí profesionálové, až na malou část těch, kteří
hráli druhé party, mezi něž jsem
patřil i já s bratrancem Frantíkem.
Vzpomenu namátkou několika, a to
pouze solistů,s nimiž se v dalším
vyprávění setkáme.
Především to byl trumpetista a křídlovák František Život, hráč s brilantní technikou, Josef a Standa
Setlíkové, oba výbor ní klar inetisté, starší Josef – býval hráčem v královské kapele v Záhřebu, Willy Kastl, pozounista a kupodivu flétnista.
Obojí hrál výtečně, později i v divadle. Ferdinand Rožánek, trumpetista, Josef Uhlík klarinetista, Josef
Beran, hr áč na lesní r oh (jméno to
nemá nic společného se jménem
ředitele hudební školy v Českých
Budějovicích, u kterého jsem já později začal studovat), Alois Niebauer,
hráč na kontrabas a helikon, Tomáš
Voldřich, violista,Václav Víšek,
cellista a klarinetista, Josef Fritsch,
flétnista, Roman Krenkl, hobojista,
Julius Deistler, baskř ídlovák a
pozounista, Josef Michálek totéž,
Jaroslav Škopek, hr áč na bicí nástroje, Bohouš Rožánek, rovněž bubeník, řečený chrastítko, solista na
housle Vojtěch Hofmann, Václav
Koral, také houslista a další.
Po cestě Rakouskem jsem viděl poprvé Alpy a to již v nočních hodinách. Pohled na ně byl vskutku kouzelný, i když bylo poněkud šero.

Druhý den odpoledne jsme se ocitli
na místě. První práce, která nás čekala, bylo nacpávání slamníků, čili
štrozoků. První noc se mi na něm
moc dobře neleželo, ale druhou, kdy
už jsem v něm měl vyležený důleček, se mi spalo báječně. První den
jsme se zabydleli, maringotky pořádně vymyli a nazítra nás čekala
práce se stavbou stanu.
Stavělo se na veliké, krásné, již vysokou trávou porostlé louce, ačkoli
byl teprve 25. březen. Místo již předem otec se svými předáky vyměřil.
Pak přišla řada na dělníky, kteří zatloukali železné a v místech poněkud rozbahnělých dřevěné kůly. To
byla práce pro pět až šest chlapů, ve
velmi pravidelném rytmu, který naznačoval, že jde o zkušené a zapracované cirkusáky. Kůly jely do země, jako když namaže. Ředitel zvaný Brčko, dostal jméno proto, že
místo cigarety držel v ústech po celý
den brčko. Vášnivý kuřák měl svůj

požitek zakázán vzhledem k chatrnému zdraví. Ten jen spokojeně kýval hlavou, neboť už podle toho, jak
dělníci kůly zatloukali, poznal, že
jsou to fachmani.
Hudebníci mezitím roznášeli kladky
a lana, kterými se pak tahaly do výše čtyři obrovské, těžké železné stožáry, jimž se říkalo mospány (z
něm. mastbaum). Tato práce byla ze
všech nejnebezpečnější i nám se
později jednou stalo v Luzernu, že
se lano přetrhlo a stožáry padly na
zem. Nebylo by to tak zlé, pokud by
padly rovnou na zem, tyto však do9

slova zametly plac a jeden z nich
dopadl snad milimetr od mého otce,
který práci řídil pomocí píšťalky.
Vše se událo v takové rychlosti, že
jsme si ani neuvědomili, jaký důsledek to mohlo mít. Táta doslova utekl hrobaři z lopaty. Když byly stožáry postavené, přišlo na řadu šapito,
cirkusové plátno. Tehdy ještě strašně těžké a silné. I když bylo z několika dílů, mělo s jedním kusem co
dělat dvacet i více mužských.
Plátno se roztáhlo, sešněrovalo a
pak po kladkách vytáhlo nahoru.
Pak přišly práce uvnitř cirkusu, podium, orchestr, manéž, lože a jiné.
Z druhé strany naproti orchestru
bylo ještě malé jeviště. Ve všech
městech muselo ředitelství podniku
ještě kromě nás zaměstnat výpomocné síly z řad tamějších nezaměstnaných. Třicet až padesát domorodců se rozdělilo mezi naše lidi
a pracovalo podle jejich pokynů. Na
den za pět franků a volné vstupenky
pro rodiny. Jejich práce však nestála
ani za těch pět franků, nebyli s ní
obeznámeni, spíše zdržovali. Stejně
to byli vesměs samí tak zvaní ulejváci, když se občas nějaký poctivec
našel, tak to byla bílá vrána.
Říkali jsme jim dydáci, protože
když se na něco ptali, tu oslovovali
každého slůvkem dydo. Což je
z francouzského dis donc (řekni přece). Občas jsme z nich měli legraci,
když někdo z našich, kterého již
omrzelo to věčné vyptávání a vysvětlování, poslal dydáčka k jinému,
aby mu dal klíček od šapita. Tento
jej zase poslal dál a milý dyda lítal
po place jako splašený.
Někdy se takový nasměroval i
k panu řediteli, který mu pak vysvětlil, že si z něho střílíme.

pokračování příště
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Legionáři z Rabí, bojanovic a čepic ve Velké válce
text: Ladislav Vokatý
Bylo to v době starostování p. Milana Leopolda, který často zmiňoval pestrou historii Rabí a okolí. Právě on mě
podnítil ke spolupráci s panem Vokatým, pamětníkem vyprávění svého otce -účastníka bojů 1. světové války, italského legionáře. P. Vokatý celé toto téma zpracoval od počátků vzniku světového vojenského konfliktu až po účast občanů z Rabí, Bojanovic a Čepic v legiích.
-ed-

Příčiny vzniku světové války
1914 -1918 a boj československých legií:

V polovině r. 2014 národy vzpomínaly, že 28.července 1914 vypukla
první světová válka nejprve mezi
c.k. monarchií Rakousko- Uhersko a
Královstvím Srbska. Vyhlášení války předcházel atentát na následníka
trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku, dne
28.června 1914 v bosenském Sarajevu , provedený bosenskými nacionalisty.
Vláda rakousko- uherského mocnářství reagovala tak, že zaslala Srbskému království ostré ultimatum, které
mělo být přijato do večerních hodin
25. července 1914, které však ve
skutečnosti nemělo mít s atentátem
nic společného.
Toto rakousko-uherské ultimatum
Srbsku vyvolalo v evropských diplomatických kruzích nejen úděs pro
svou nebývalou ostrost, ale i horečnou aktivitu. V Petrohradě, tehdy
hlavním městě Ruska, byli přesvědčeni , že evropský konflikt stojí přede dveřmi. V dohodě s Francií požádali Vídeň o prodloužení lhůty
k odpovědi na ultimatum a ubezpečovali rakouského vyslance, že v
tomto případě a bude-li jen trochu
zmírněn text ultimata, ručí za dobrý
výsledek. Velká Britanie se omezila
na doporučení, že v případě nebezpečí
rakousko-uherského-ruského
konfliktu, aby nevstoupily evropské
velmoci k zprostředkování vztahů.
Takový návrh nemohlo Rakousko –
Uhersko, především z důvodů jednání s Ruskem, potřebovat. Ultimatum
vídeňské vlády bylo předáno takovým tonem, jako se jedná s poraženými a jeho splnění by znamenalo,
že kromě jiného, aby srbská vláda
připustila ve svém státě účast příslušných rakousko – uherských orgánů při vyšetřování údajné podvratné činnosti bosenských separatistů podporovaných Srbskem. Navíc na přijetí ultimativních požadavků bylo Srbům vídeňskou vládou

stanoveno 48 hodin, zda souhlasí.
Přestože přístup Srbska k ultimatu
byl celkem vstřícný a Srbsko bylo
ochotno většinu rakouských požadavků splnit, toto vídeňské vládě
nestačilo a ve Vídni vznikl důvod
pro vyhlášení mobilizace v celé monarchii a následně vyhlášení války.
Toto rozhodnutí vídeňské vlády
značně překvapilo rozhodující evropské mocnosti, neboť v minulosti
se na mezinárodní úrovni vyřešily
vážnější problémy bez války, než
byl sarajevský atentát. Asi se vzniklá situace hodila, tak říkajíc, do krámu, neboť přinejmenším evropský
imperialismus dosáhl již takového
stupně rozvoje, že stačila jediná jiskra, aby někde vybuchl.
Velmi stručně řečeno, jak historici
uvádějí, nebylo Sarajevo nejhlavnějším a jediným důvodem, proč první
světová válka vznikla. Hlavní evropské mocnosti vytvořily zásadní seskupení a sice Dohodové mocnosti,
které byly reprezentovány Ruskem,

Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou

Francií a v pozadí opatrnou Británií
a jako protiváha zde vznikl spolek
Ústředních mocností (tak se označovaly), Rakousko – Uhersko, Německo a původně nevyzpytatelná Itálie.
Jednotlivé mocnosti preferovaly své
vlastní zájmy, které povyšovaly nade vše.
Francie nemohla překousnout svou
porážku od sjednoceného Německa
v r. 1871 a ztrátu průmyslové oblasti
Alsaska – Lotrinska, měla vysoké
koloniální zájmy především v severní Africe, ale i v jiných částech světa.
10

Anglie nemohla přece ztratit svou
námořní nadvládu s největším loďstvem nad světovým mořem a ztratit
svou převahu v tomto směru nad
Vilémovským Německem, a tak
oslabit vliv nad svými koloniemi
v celém světě.
Rakousko – Uhersko usilovalo o
evropskou nadvládu a v případě svého vítězství bude vznesen požadavek na Francii k odstoupení Německu některých francouzských kolonií.
Rakousko – Uhersko v posledních
létech místo aby své území rozšiřovalo, tak ztrácelo, (ztráta Slezska po
prohrané válce s Pruskem, omezování svého vlivu v Itálii, vyvíjelo neustálý tlak na celý Balkán, anexe Bosny a Hercegoviny v r. 1908), svou
evropskou prestiž a uvědomovalo si
stále sílící vliv Německa nad Vídní,
zachování svého přístupu vojenského a obchodního vlivu v celém Středomoří, v Dalmácii včetně přístavu
Terst, na Istrii a další.
Ústřední mocnosti, (Německo a Rakousko – Uhersko) měly z Ruska
určitý despekt, Rusko zatím nemělo
žádné zvláštní požadavky na další
území, jeho vojenský a politický
vliv byl dán i jeho územním rozsahem a hospodářskou silou ovlivňovat situaci v Evropě. Proto s opatrností očekávaly, jak se Rusko v dané
situaci zachová, byl přece znám jeho
vřelý vztah a přátelství se Srbskem.
Příčin a důvodů ke vzniku první světové války tedy bylo více a nebyly to
jen důvody provedení sarajevského
atentátu.

pokračování příště

Rábské noviny č. 28

ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ
text a foto: MUDr. Pavel Voska

Jak se kalila ocel II

Vyzbrojen nezbytnými teoretickými
a praktickými zkušenostmi, také
s nemalými ideály je mladý člověk
vržen do takzvaného pracovního
procesu. Tam jako v pověstném kadlubu je hněten, formován a přetvářen a výsledkem by měl být zocelený budovatel světlých zítřků. Mnohé
teoretické znalosti jsou v tomto případě nepoužitelné, protože šedivá je
teorie a zelený strom života. Tak i já
jsem byl takto vržen do praktického
života.
Na počátku nebylo slovo jako
v Bibli, ale postrach všech absolventů takzvaná dislokace, neboli určení
místa působení. U mne to bylo jednoduché, protože jsem shodou okolností byl jediný zubař v ročníku a
jako takový přidělen rovnou k první
armádě s velitelstvím v Příbrami.
Náčelník zdrav. služby 1. armády
plukovník Ryšánek mě suše sdělil:
„Tak chlapče, mám tu pro tebe 6
volných míst, můžeš si vybrat“. Ze
všech, co jsem slyšel mi nejlibozvučněji zněly Mariánské Lázně, a
tak jsme jednoho zářijového dne
roku 1972 spolu se svým vlastně
nadřízeným, čerstvě určeným hlavním lékařem Dr. Milošem Lambertem v slavnostních uniformách
nadporučíků ČSLA, jak pravil služební předpis, stáli před velitelem
49.motostřeleckého pluku Jiřího
z Poděbrad plukovníkem Borkem a
hlásili se do služby.
Ten nás krátce přivítal a předal svému zástupci pro věci politické, který
nás měl seznámit s tradicemi pluku.
Tradice
jsme
vstřebávali
v důstojnickém kasinu, kde nás a
především sám sebe napájel gruzíňákem tak, že jsme se v pravé poledne
ztřískali jak přístavní dělníci, ovšem
při plném zachování vedoucí úlohy
strany. A tím to všechno začalo.
S velkou vervou jsem se vrhl do práce, ale zjistil jsem, že moje odborná
činnost v péči o chrup příslušníků
útvaru je naprosto podružná. Daleko
největší čas jsem musel věnovat zajišťování různých střeleb, cvičení a
jiným vojenským činnostem. Když
jsem se občas dostal do ordinace ,nezbývalo než provádět jen
akutní úkony jako extrakce, trepanace, devitalizace a podobně. Jako instrumentáře jsem měl šikovného
kluka, desátníka, který ale byl čle-

nem církve Adventistů sedmého dne
a odmítal v sobotu pracovat. To mi
tedy nevadilo. Byl vyučeným zámečníkem, ruce měl šikovné, a tak
v mé nepřítomnosti a bez mého vědomí ošetřoval vojáky základní služby sám. Ono nakonec to přeci jenom
je vlastně hlavně řemeslo.
Samozřejmě, že jsem mu to musel
zatrhnout. Spoustu času jsem tedy
byl nucen trávit v nekonečném bahně výcvikového prostoru Hradiště
v Doupovských horách. Byla to sice
otrava, ale člověk si musel poradit.
K přežití bylo důležité teplo, to zajišťovala sanitka, vynikající skříňová
Tatra 805, která měla malá kamínka,
která se ládovala zvenku a pak hlavní zásada, nikdy se nehnout od polní
kuchyně. Mimochodem k té sanitě.
Říkalo se jí kačena pro její měkké
pérování a houpavý pohyb. Měla
vzduchem chlazený motor, který
vytvářel typický ječivý zvuk a používala se na všechno možné. Náš
slavný „gardový“ motostřelecký,
neboli bigošský pluk měl v rámci
armády jednu prioritu. Měl vybudovanou výcvikovou učebnu, která se
bůhvíproč nazývala Krakonoš. Zde
byl dokonce vlastní televizní okruh,
průřez obrněným transportérem a

hu. Já jsem měl stát v chodbě před
učebnou s várnicí teplého čaje, naběračkou a hrnkem, kdyby soudruh
maršál potřeboval zapít prášek, který
mu ovšem musel podat jiný, výše
postavený lékař.

No dokonalá šaškárna, tak jak ji
známe z děl Švandrlíkových.
Takto důkladné přípravy ovšem
přišly vniveč, protože se soudruh
maršál večer předtím na sovětském velvyslanectví při mohutném upevňování přátelství na
věčné časy znavil natolik, že cestu zrušil. Neboli jak pravil klasik“

situace na bojišti se mění každým
okamžikem“.
Pluk byl jako pevná hráz socialismu
a míru na plných počtech a přestavoval poměrně velkou palebnou sílu.
Vždyť jen jeho tankový prapor měl
stejně tanků jako má nyní celá naše
slavná AČR. V důstojnickém sboru
byla celá plejáda různých postaviček
a charakterů.
Byl tam například major Šebesta,
zkušený důstojník, který sloužil ještě
ve vládním vojsku a který mě poučil, že my důstojníci si přeci všichni
tykáme.
Dále spousta mladých ambiciosních
poručíků, každý v tornistře maršálskou hůl, ale taky například svobodovec praporčík Kertica, uklizený
v autoparku, který o sobě tvrdil, že
bojoval u Stalingradu a vezl na svém
tanku maršála Pauluse do zajetí.
Úroveň velitelského sboru přišel
posílit nový velitel pluku podplukovník Evžen Špitálník. Malou postavou připomínal jiného velkého
válečníka Evžena Savojského a nakonec to přes velení sušické divize
dotáhl až do generálské hodnosti.
Ten si usmyslel, že na závěr plukovního cvičení uspořádá Manévr bál.

Kamarádi ve zbrani (1973)

podobné vymoženosti. K výcviku se
moc nepoužívala, ale sloužila především k ukázkám. Proto se taky
někdy pluku říkalo ukázkový.
Jednou dokonce měl přijet sám velitel Varšavské smlouvy maršál Jakubovský. Kvůli tomu se dělaly mohutné přípravy. Jelikož byl podzim,
tak celé roty vojáků hráběmi sundavaly listí se stromů, aby nenapadalo na trávu, která se natírala nazeleno. Každý měl svou specifickou úlo11
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různé
pokračování

Akce to byla velkolepá, konala se v Hotelové škole
v Mariánkách a všichni jsme napochodovali i se svými
manželkami. Začátek byl na vysoké úrovni, ale po desáté se už notoričtí opilci jako byl praporčík Tonda
Butora vesele váleli po parketu.
Mariánky byly také vlastně počátkem mého rodinného
života. Se svou ženou, která dostudovala a dostala práci
v místní škole pod vedením ředitele Štrunce, jsme postupně zařizovali přidělený služební byt.
Bylo to 2+1 v malém sídlišti u kasáren na okraji lesa.
Začínali jsme s vypůjčenou válendou a skříní
z ošetřovny a s podporou Husákovy novomanželské
půjčky sháněli nábytek, který byl ovšem nedostatkovým zbožím. Za pomoci známého vedoucího nábytku
v Plzni, který pocházel z Bojanovic, jsme, jak jinak
než v sanitce, dovezli postupně sedací soupravu a obývací stěnu, která byla ovšem v prkýnkách. Život
v takovém garnisonním městě navíc s puncem světoznámých lázní měl ale i své půvaby.
I když to byl doslova křest ohněm, rád na to vzpomínám a rozhodně ty dva roky, které jsme tam prožili,
nepovažuji za ztracené.

Vážení čtenáři,

rádi bychom vás upozornili na novou rubriku
INZERCE, kde budete mít možnost nabízet/
poptávat zboží/služby zdarma.
Bude tvořena podle vašich potřeb, ovšem v souladu
s kritérii: nesmí se jednat o komerční inzerci (ta je
zpoplatněna) v omezeném prostoru stránky.
Pište, posílejte, nebo vhazujte do schránky u dveří
MěÚ svoje inzeráty do rubrik. Prodám (např. zimní
bundu, cena dohodou, kontakt),
koupím, nabízím (prodej medu, doučování, starou
sekačku…), poraďte si navzájem (rady o zahradničení, vaření, životosprávě, aj.), seznámení, poděkování, prosby, omluvy… stručně, jasně, konkrétně. Respektujte uzávěrku čísla (vždy uvedeno na
poslední straně dole).
Redakce si vyhrazuje právo na výběr vhodnosti inzerátů k uveřejnění.
-red-

Víte, že…

Rabí žilo bohatým kulturním životem

PODĚKOVÁNÍ

Pavlu Voskovi a Davidu Homolkovi,
za jejich angažovanost a nápad s vytvořením sportovní rubriky v Rábských novinách.

UPOZORNĚNÍ

 19. dubna 1919 byla za velkého jásotu obecenstva

zasazena na náměstí vedle kašny lípa Svobody, doprovázená slovy: „Ať jako tento strom roste, mohutní
a vzkvétá i naše mladá republika československá!“

 27. října 1919 byl uspořádán průvod občanů na hřbi-

tov, kde u hrobu tam padlého a dnes pochovaného
Vojtěcha Dudy byla konána vzpomínka na všechny
padlé ve světové válce. Příští den se pak konal tábor
lidu v hostinci u Dudů (dnes Bazar).

 8. května 1921 byla za veliké účasti lidí i z Horažďo-

vic a Sušice založena pobočka Sokola.
 pro účastníky zájezdu v neděli 22.2.2015: odjezd autobusu na muzikál Mamma Mia do Prahy  27. května 1923 byl slavnostně odhalen pomník 19
z náměstí v Rabí v 11,45 hod.
padlých rodáků v 1. světové válce. Sbírka na něj za-

čala hned po skončení války a zhotovila ho firma kameníka Pokorného ze Sušice nákladem 10 000Kč. Na
desce byla vytesána jména všech obětí. Odhalení se
zúčastnilo mnoho legionářů a vojenská hudba z Písku. Odpoledne se pak konal koncert na hradě.

NABÍZÍM

 Zdarma zavařovací sklenice se šroubovacími víčky o objemu: 0,25, 0,5, 0,75l. Odběr- Rabí 66,
Kraslová 603 942 922.
 6. července 1924 se konala na hradě oslava Husovy
památky za účasti přes 300 lidí.

Z kroniky upravila Božena Vokatá
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Plán likvidace lomů Rabí a Líšná – ledy se
pohnuly!

Dne 18.12.2014 svolal správní orgán Obvodní báňský úřad pro území
krajů Plzeňského a Jihočeského ústní jednání spojené s místním šetřením o projednání žádosti povolení
hornické činnosti podle dokumentace „Plán likvidace lomů Rabí a Líšná“. Pozvání přijali účastníci řízení
– Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., Město Rabí, MÚ Sušice odbor výstavby a územního
plánování, OD Soběšice a majitelé
dotčených pozemků a v neposlední
řadě GET s.r.o., zpracovatel Plánu
likvidace a Plánu sanace a rekultivace, zastupující organizaci Hasit
v tomto řízení.
Odborná firma nás seznámila, jak
bude likvidace lomu realizována,
jednak horní hranou lomů vysázen
pás z dřevin, který zamezí pádu
osob a zvěře na dno lomů. V prostoru dna lomu Rabí bude ponecháno
stávající lomové jezero a vnitřní
výsypka v prostoru dna lomu Líšná,
kde se nachází v současné době betonárka, využívaná skladištní hala a
manipulační plochy, se předpokládá
zachování stávajícího provozu a celé
plochy dna lomu podnikatelským
aktivitám. Jednotliví účastníci řízení
se mohli vyjádřit k navrhovaným
opatřením. K stanovisku Města Rabí
se připojili majitelé pozemků, kterých se problematika nejvíce týká.
Josef Tauchen, Rabí

Odpověď starosty města Rabí p.
M. Krauchera:
Trochu rozvedu výše popsané od
pana Tauchena:
Pozemky na území lomu patří nejenom Hasitu, ale i dalším subjektům.
Mezi nimi jsou také město Rabí,
obyvatelé Rabí a Čepic, kteří v daném území vlastnili pozemky s lesy.
Jejich pozemky využil stát k těžení
surovin, na které měl právo. Státní
podnik při privatizaci připadl firmě
Hasit, která údajně vytěžený lom po
převratu využila k zástavě u bank.
Těžební právo pokračovalo až do
dnešní doby, přestože je činnost po-

zastavena od roku 1984.
Firma Hasit chce jakožto majitel
těžebního práva vyvázat lom Rabí a
Líšná z hornické činnosti. Pozemky
pod lomem předá právoplatným majitelům k užívání. Na tom není nic
špatného, naopak, je to dobrá zpráva
pro majitele. Občan dostane svůj
pozemek zpět. Bohužel ze zalesněného pozemku, který v daném území vlastnil, zbyla jáma hluboká několik desítek metrů. Tady se dostáváme k jádru problému. Pokud se
uvolní kus zvětralého masivu ze
stěny lomu a někoho jen zraní, stane
se tak na pozemku onoho občana.
Při správním řízení nikdo z firmy
Hasit, Get ani Báňského úřadu nedokázal odpovědět na dotaz ze strany města Rabí, jestli ten občan bude
zbaven odpovědnosti za to, že na
jeho pozemku dochází k sesuvům
stěn a uvolňování hornin, za které
nemůže. Nestane se, že nějaký úřad
majiteli pozemku nařídí, aby ty několik desítek metrů vysoké skály
sanoval, či nějak zajistil? Pro firmu
Hasit je lom zátěží, ale nebude zátěží i pro vlastníky pozemků? Ve stavu, ve kterém se dotčené pozemky
nacházejí, zátěží určitě budou, hlavně v letních měsících, kdy je lom
hojně navštěvován plavci.
Stanovisko města Rabí z 18.12.2014
v protokolu z ústního jednání:
Kromě vydaného stanoviska města
Rabí z 5.5.2014 požaduji, aby byly
účinně zajištěny (např. ochrannými
sítěmi) lomové stěny proti možným
dalším sesuvům vlivem eroze. Důvodem tohoto doplnění stanoviska je
13

právní ochrana vlastníků dotčených
pozemků, které byly zasaženy
těžbou, před možnou trestně právní
újmou.
Na základě výše popsaného se
Správní
řízení
přerušuje
do
31.3.2015. Firma Hasit musí předložit znalecké posouzení stability lomových stěn v lomu Rabí, jehož
výsledkem bude zhodnocení nutnosti a případného způsobu zajištění
lomových stěn proti možnému uvolňování skalního masivu erozními
vlivy.

Odpady v roce 2014
Komunální odpady
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů je
stále pro občana 500 Kč. Celkové
náklady jsou 433 tis. Kč. Město doplácí na jednoho obyvatele zhruba
260 Kč za rok. Pokud budeme efektivně třídit odpad a nevyhazovat do
popelnic, co tam nepatří, dokážeme
tuto částku udržet v rozumné mezi a
tím nebudeme sami proti sobě.
Velkoobjemový odpad se likviduje
Nově je u ZKD kontejner od firmy
Rumpold na Textil. Textil a boty se
musí dávat do pytlů, aby nedošlo k znehodnocení. Město nebude hradit žádné
náklady s tím spojené a naopak bude
dostávat za kilogram 0,40 Kč. Tímto
dáme našim občanům k dispozici další
komoditu, kterou mohou třídit a tím
nevhazovat do popelnic na komunální
odpad, kde tuna likvidace stojí 2397 Kč.
Rumpold komoditu vozí do Polska, kde
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
v termínech a místech k tomu určených, popřípadě ve sběrném dvoru
v Sušici. Svoz velkoobjemového
odpadu bude dvakrát ročně, na jaře
a na podzim.
Občané mají stále možnost likvidovat elektro odpad u hasičárny na
Rabí a tím přispět do kasy SDH Rabí. Občas se stane, že nějaký dobrotivec hasičům tento odpad odváží
bez jejich svolení, ať už za ziskem
nějaké mědi či železa.

Třídění odpadů
Na Rabí bude v průběhu roku doplněno sběrné místo u kulturního domu o zvon na sklo a vyměněn kovový zvon na plasty za vhodnější. Toto
sběrné místo bude upraveno nebo
přesunuto v rámci této lokality.
Ostatní materiály kolem kontejnerů,
jako jsou žulové kameny atd. budou
přemístěny a uskladněny na vhodnější místo. Domníváme se, že pokud bude okolí kontejnerů upraveno, podnítíme občany k pořádku.
Kontejnery u ZKD na plast a papír
budou vyměněny za větší, jelikož
jsou nejvíce využívány a město bude přemýšlet o jejich monitoringu,
např. kamerou, jelikož problém s
nepořádkem je zde nejvíce aktuální.

s tím spojené a naopak bude dostávat za kilogram 0,40 Kč. Tímto dáme našim občanům k dispozici další
komoditu, kterou mohou třídit a tím
nevhazovat do popelnic na komunální odpad, kde tuna likvidace stojí
2397 Kč.
Rumpold komoditu vozí do Polska,
kde je provozována linka holandskou společností. Komodita se zde
třídí. Poměrná část jde v dnešní době na Ukrajinu a do dalších zemí
východní Evropy. Část se zpracovává na další průmyslové využití.
Obecně jsme se zabývali touto tématikou a její podstata je samozřejmě hlubší. Vyvstala otázka, proč
nepodpořit místní trh, např. diakonii
Broumov, která zaměstnává lidi
z nižších sociálních vrstev a v naší
obci již s nimi máme dobrou zkuše-

Pokud budeme efektivně třídit, tak
se i přes větší náklady na odvoz může příspěvek zvyšovat díky bonusové podpoře od Ekokomu. Dnes jsou
konečné náklady pro město 19000
za separaci zvonů.

Nový kontejner na textil
U prodejny ZKD byl umístěn nově
bílý kontejner na textil firmy Rumpold.

Textil a boty se musí dávat do
pytlů, aby nedošlo k znehodnocení.
Město nebude hradit žádné náklady

žející odpad, tato částka se projeví i
v nákladech, které platíme v podstatě my, obyvatelé, prostřednictvím
městského úřadu. Ale v pr vní ř adě to svědčí o naší občanské vyspělosti. Město se bude snažit včas zajistit vývoz nádob, abychom předcházeli hromadění odpadu v okolí.
Firmě Rumpold hlásíme nádoby
naplněné na 80% , ta má dle smluvních podmínek pět pracovních dní
na vývoz.

Na Žínku v Rabí

Doplníme nové sběrné místo v Rabí.
Provedeme úpravu pozemků pod
nádobami v Bojanovicích a Čepicích. Kontejnery by měly být opatřeny novými nálepkami a jednou
ročně se provede jejich čištění.
Výše popsané je v řešení s firmou
Ekokom, která vrací městu část nákladů za odvoz a separaci odpadu.
Celkově stojí odvoz cca 65000 Kč
ročně a je nám vrácena částka cca
46000 Kč právě od firmy Ekokom.

odpady v pytlích, pohazovat je za
tzv. zvony a tvořit tak černé
skládky. Př istižený občan bude
potrestán. Obecně platí, že uklízení
kolem těchto nádob stojí nějaké finance a pokud tak činí firma odvá-

nost? Ale naše charitativní organizace nemají kapacity a logistiku připravenou na to, aby byly obslouženy
města typu Rabí, kde potřebujeme
zajistit celoroční sběr, přístupnost
občanům, separaci (oděvy, látky,
boty) atd.
Přesto občanům nabídneme možnost
udělat sbírku věcí, které je možné
využít pro charitativní účely. Bude
se jednat hlavně o věci dále použitelné a unositelné v našich končinách. Tím dáme možnost lidem,
kteří chtějí podpořit charitativní organizace na našem území. Zkrátka
kdo nechce vhodit použitý textil do
kontejneru, bude mít další možnosti,
jak sním naložit.
Upozorňujeme, že u nádob na tříděný odpad je zákaz ponechávat
14

V poslední době jsme zaznamenali
problém s jednotlivci, kteří v okolí
rybníčku odkládají komunální odpad, který běžně házíme do popelnic
nebo odvážíme do sběrného dvora.
Město zabezpečí vjezd na pozemek
tak, aby byl přístupný pouze bránou,
kterou zpřístupníme občanovi po
domluvě na MÚ.

V dobách sofistikovaných fotopastí
není problém tyto jednotlivce odhalit a dále konat podle zákona. Proč
tato ostrá rétorika? Hrozba ze životního prostředí je nelítostná a zaměstnanci MÚ nejsou sanační technici.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
sport

Rozdělané projekty

 VRT HV 2 v Rabí – realizace projektu

 rozšíření mateřské školky př ístavbou – dotační tituly

 dotace z kraje- neinvestiční akce na vodovodním řadu

 snížení prašnosti – komunální technika dotační tituly

 dokončení všech agend dotačního titulu na čp.15

 úřad práce Sušice – využívání nezaměstnaných na ÚP

„Fara“

 základní úprava KD,vnitř ní pr ostor y pr o kultur u a  reorganizace práce na infocentru

Usnesení č.2/2014

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 17.12.2014 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J Tauchena, p.V. Hejpetra ml. a zapisovatelkou I. Novákovou.
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.Marie Jamrichová.
3) Zastupitelstvo města Rabí schválilo program zasedání.
4) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem pozemků v k.ú.Bojanovice pod Rabím p. L.Barborkovi
5) Zastupitelstvo města Rabí schválilo poskytnutí prostor v čp.15 v Rabí spolku ROSa Rabí a pověřilo starostu podepsáním smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
6) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu vyvinout další jednání s fi. AQUQŠUMAVA a dalšími subjekty ohledně PD na stavební povolení vrtu HV 2.
7) Zastupitelstvo města Rabí schválilo doplnění světla v Bojanovicích u Božích muk.
Zastupitelstvo města Rabí neschválilo doplnění světel ke hřbitovu v Rabí.
8) Zastupitelstvo města Rabí neschválilo návrh starosty zpětně vyplatit příspěvek na činnost MS Březinka Rabí za
rok 2014 ve výši 15 000,-Kč. ZM požaduje doplnění dokumentů a dokladů k žádosti MS Březinka o příspěvek na
činnost na rok 2015
9) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočtové opatření č.7, č.8, č.9, a č.10 dle předloženého návrhu.
10) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pravomoc starosty upravovat rozpočet v jednotlivých položkách rozpočtu
do výše 50 000,-Kč na jednu položku.
11) Zastupitelstvo města Rabí schválilo návrh na doplnění rozpočtu na r. 2015, dle předloženého návrhu. Ve výdajové části zvýšení o 201 600,-Kč oproti původnímu návrhu
12) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočet na rok 2015 v paragrafech
Příjmy ve výši celkem 10 872 250,-Kč
Výdaje ve výši celkem 6 602 413,-Kč

Rozdíl ve výši
4 269 837,-Kč
13) Zastupitelstvo města Rabí rozhodlo povolit kácení stromů na pozemku p.č. 1283/4, 1747, 1257/2 v k.ú. Rabí, na
pozemku p.č.206/1 v k.ú.Čepice a na pozemku p.č.1356/19 v k.ú. Rabí
14) Zastupitelstvo města Rabí schválilo rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015 dle návrhu.
15) Zastupitelstvo města Rabí schválilo přijetí příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 38 139,-Kč
16) Zastupitelstvo města Rabí schválilo příspěvek na vybavení JSDHO pro vybrané obce ve výši 16 917,-Kč a na
věcné vybavení ve výši 6 132,-Kč
17) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem sálu a výčepu v KD pro FK Budětice 2012 dne 31.12.2014 jako
pro místní spolky.
18) Zastupitelstvo města Rabí schválilo pronájem sálu KD Rabí pro TJ Žichovice 31.1.2015 jako pro místní spolky.
19) Zastupitelstvo města Rabí schválilo finanční příspěvek pro MS Březinka ve výši 5 000,-Kč.
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KB dle nabídky. Pro : 3-p. Nový, p. Kraucher, p.Potužník,
proti: 0, zdrželi se: 5

Usnesení č. 3

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení pracovního
místa pro město Rabí na pozici údržbáře. Pro 6, zdrželi se:
ze dne 11.2.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57 2-p.Lőffelmann, p. Lőffelmannová.
Počet přítomných zastupitelů 8 jeden omluven-p. Janečko- 17) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje jednat starostu
s ÚP Sušice ve věci dotovaných pracovních pozic na VPP
vá, ZM Rabí je usnášeníschopné.
pro město Rabí. Jednohlasně.
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pokácení stromu
v k.ú. Čepice-náves (kaštan). Jednohlasně.
19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ceník a provozní
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrhovou komisi: řád KD Rabí čp.19 a pravomoc starosty podepsat nájemní
smlouvy s nájemci. Pro : 7, zdraželi se: 1 p. Lőffelmannop.Marie Jamrichová jednohlasně.
vá.
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje program zasedání
20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dlouhodobý nájem
včetně doplnění programu jednohlasně.
pro nájemce v KD Rabí („Peklo“) p. Kristofoviče, p.
3) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje jednací řád ZM Ra- R.Sedláčka a p. Houdka ve výši 5,-Kč za m2 a měsíc +
bí pro: 7. Zdrželi se: 1 p. Lőffelmann
služby –neekonomická činnost a pro p. L.Eignerovou ve
výši 15,-Kč za m2 a měsíc+ služby – ekonomická činnost.
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu RD na
Jednohlasně
p.č.335/3 v kú.Bojanovice jednohlasně.
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtový výhled 21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ
Rabí za r. 2014. Jednohlasně
na roky 2016-2018. Pro: 5, zdrželi se: p.Boltík,
p.Lőffelmann, p. Lőffelmannová.
22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení Hospodářského výsledku MŠ Rabí za r.2014 ve výši 23 033,94
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zadat provedení
Kč na : účet 411
83,94 Kč
projektové dokumentace a prováděcího projektu pro vrt
HV2 firmě VAK servis s.r.o. dle předložené nabídky
účet 413
22 950,- Kč
111 320,-Kč s DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Jednohlasně
Jednohlasně
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu
p. M.Leopolda, p.P.Houdka. a zapisovatelkou I. Novákovou jednohlasně

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatky
č.63,č.64,č.65,č.66 a č.67 ke smlouvám o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO pro
město Rabí a pověřuje starostu k podpisu dodatků ke
smlouvám. Jednohlasně
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení Pasportu
místních komunikací včetně plánu zimní údržby a Pasportu
značení místních komunikací na základě nejvýhodnější
nabídky a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Pro : 7,
zdrželi se: 1 p. Lőffelmannová

23) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva p. Petra
Nového a Ludvíka Lőffelmanna. Pro : 7, zdrželi se: 1 p.
Lőffelmannová.
24)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje změnu povodňového plánu města Rabí: Předseda PK p.Miroslav Kraucher,
místopředseda PK p.Petr Balcar.Jednohlasně.
25) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu připravit
návrh změny podmínek kupní smlouvy na p.č.1257/2 a
p.č.1257/1. Jednohlasně

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí daru 2/34
Miroslav Kraucher
p.č.1611/10 v kú Rabí a úhradu polovičních nákladů spojestarosta města
ných s darem. Jednohlasně
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navýšení paušálu
veřejného osvětlení Rabí-Židovna dle předložené nabídky
ČEZ a pověřuje starostu města jednáním ve věci veřejné
osvětlení náměstí-navýšení paušálu. Jednohlasně
11) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu města jednat s ČEZ o posílení světelné intenzity veřejného osvětlení
na Dobytčím trhu. Jednohlasně.

Petr Nový
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.2.2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 12.2.2015

12) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje prodej
p.č.123/29 v k.ú. Rabí. Proti : 7, zdrželi se: 1 p.Balcar
13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje spolupráci v rámci
ekologického projektu města Strakonice. Jednohlasně

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronajmout byt č.3
v čp. 149 1+kk p. Vladimíru Brejchovi na dobu určitou 1
rok. Pro : 7, zdrželi se: 1 p. Balcar
15) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje zřízení účtu u
16
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RECEPT
text: František Podloucký
kově nevšední zážitek.
Budeme potřebovat:

Bezlepková kuřecí roláda s netradiční přílohou
kuřecí prsa
kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel)
smetana na šlehání
máslo
tymiánek
sůl
pepř

1kg
100g
100ml
100g

Z kuřecích prsíček uděláme plátky, opepříme, osolíme a
dáme tymiánek.
Ze zbytku prsíček uděláme fáč. Maso nakrájíme na kostičky, umeleme nebo rozmixujeme. Vmícháme sůl, pepř
a smetanu na šlehání. Kořenovou zeleninu si očistíme,
nakrájíme na větší proužky a lehce povaříme. Na plátky
masa dáme fáč a zeleninu. Zatočíme a upevníme provázkem.
Pečeme při teplotě 180°C asi hodinu společně s máslem.
Vhodnou přílohou je bramborová kaše a pečená červená řepa. Někdo si možná ještě vybaví sterilovanou červenou řepu ve školní jídelně, ale věřte mi, že tuto zeleninu lze připravit na mnoho způsobů, ve kterých vynikne její specifická chuť a jako příloha dodá jídlu cel-

červená řepa
1kg
(lze zakoupit v Sušici v každém supermarketu i mimo
sezonu)
ocet balsamico
50ml
med
100g
tymiánek
5g
sůl
pepř
olivový olej
Syrovou červenou řepu oloupeme a nakrájíme na větší
kousky. Osolíme, opepříme, přidáme med, balsamico,
tymiánek, olivový olej. Vše promícháme a dáme péci
(přikryté alobalem nebo poklicí) při 180°C asi na hodinu.
Výborně se hodí takto jednoduše upravená řepa ke
všem pečeným masům.

Dobrou chuť.
Carpe Diem.

Pozvánky
POJEĎTE DO DIVADLA
otáčivé hlediště Český Krumlov

Přijďte si poslechnout vyprávění o dobách
minulých s promítáním fotografií. V jedinečném
podání p. Kintzla z Kašperských Hor.

představení Baron Prášil od 16 hodin
pátek 14. srpna 2015
Zájezd je pořádán zejména pro seniory s doprovodem z
Rabí, Bojanovic a Čepic.
Cena vstupenky 300 Kč + doprava autobusem (bude
upřesněno).
Počet vstupenek je omezen (20ks), prosíme o včasnou
rezervaci v knihovně Rabí.
V případě nezájmu z řad mladších a starších seniorů bude
zájezd doplněn ostatními zájemci.
Všem tento jedinečný kulturní zážitek v prostorách zámeckého
parku vřele doporučujeme.

Masopustní
průvod masek
téma: CESTA KOLEM SVĚTA
v Rabí, sraz účastníků
v 8:30, klubovna č.p. 15
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Městský úřad informuje

Platby za vodné 2013, 2014

Oslavenci v únoru 2015
60 let Václav SMETANA
65 let Jiřina TOUŠKOVÁ
70 let Růžena KREJČOVÁ
70 let Helena KRAUSOVÁ
91 let Marie KUBOVCOVÁ

Platby přijímáme na obci do
16:00 hodin

přijďte zaplatit povinné poplatky za odpady
(500,-) a psy ,
vyhnete se následnému vymáhání
pohledávky.
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Rabí
Rabí
Rabí
Rabí
Čepice

Oslavenci v březnu 2015
60 let Eva NÁROVCOVÁ
Rabí
Infocentrum & knihovna
65 let Karel MOTYČÁK
Rabí
70 let Kristina KRISTOFOVIČOVÁ
Rabí
pracovní doba
90
let
Julie
NOHOVÁ
Rabí
PO –PÁ 7:30-16 hod
92 let Olga ERBANOVÁ
Rabí
95
let
Anna
ŠIMEROVÁ
Čepice
Znovu je rok za námi, nový se pomalu rozbíhá a naše knihovna opět musí vyplňovat statistické listy pro svou pověřenou knihovnu, kterou je Městská knihovna Sušice. Sta- Oslavenci v dubnu 2015
tistika ovšem nemusí být jen nuda, jak se zpívá ve známé
65 let Marie MAXOVÁ
písničce, loňská data jsou opravdu zajímavá.

Rabí

V uplynulém roce naše knihovna trhala rekordy v počtu
čtenářů. Zaregistrováno jsme měli 29 obyvatel Rabí – stá- Přejeme hodně zdraví a štěstí.
lých, ale i chalupářů. Knihovna zaznamenala přibližně
200 návštěv, kdy se vypůjčilo 569 knih a 106 kusů časopisů. Velmi se také zvýšila návštěvnost veřejného internetu.
Knihovna je stále zásobena výměnnými fondy ze sušické Narodili se
knihovny, které jsou nejčastěji půjčovány. Na další
30.12.2014
Klára Matějčková, Rabí
„várku“ se můžete těšit začátkem jara.

4.1.2015

Denisa a Václav Kodetovi, Rabí

Knihovna je pro své čtenáře otevřena celý pracovní týden Blahopřejeme k narození dítěte.
od 9 hod. do 16hod.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme hodně zdraví a pohody v novém roce.
-knihovna-

Zemřeli:
20.12.2014
Marie Pechandová, Bojanovice
9.1.2015
Ludvík Löffelmann, Rabí
Vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast

SLOVO ZÁVĚREM
„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch,
kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“
matka Tereza
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