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Hodně štěstí, neboť je krásné. Hodně zdraví, 

neboť je vzácné. Hodně lásky, neboť je jí má-

lo a všechno další, co by za to stálo,  

přeje do nového roku celý náš  

       redakční tým. 

Myslivecké sdružení 
BŘEZINKA RABÍ 

 

Vás zve  
dne 25.12. 2010 do KD 

 

na POSLEDNÍ LEČ 
 

Hraje kapela Andromeda 
 

Bohatá tombola! 

Na Rabí po ro-

ce opět řádili 

čerti...                                        
Dne 5. prosince  

v podvečer řádili  

v ulicích Rabí čerti.  

Tentokrát si anděl  

s Mikulášem vzali  

na pomoc čtyři čer-

ty. Pekelníci měli 

soupis hříšníků, 

takže jim neunikla 

ani jedna zlobivá 

dušička.  

Zleva: Svatý Mikuláš, Blekota ml., Mekota, Pekota , anděl a Blekota st. 



Podzimní „Strkačky“ 
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O b č a n s k é  s d r u ž e n í 

„Rábský spolek přátel mo-

torismu“ v letošním roce 

pořádalo tři závody oje-

t ý c h  v o z i d e l , 

tzv.“strkačky“, ve dnech 

16.10., 23.10. a 6.11. Pů-

vodním záměrem pořada-

tele bylo uspořádání větší-

ho počtu závodů, bohužel 

tento záměr nevyšel. Pro-

tože se závody jezdily na 

polích, na kterých byla 

zaseta kukuřice, bylo nut-

né počkat, až bude sklize-

na. V letošním roce tomu 

tak bylo až v polovině říj-

na. Závody tedy začaly 

později, než bylo původně 

plánováno a vzhledem  

k počasí nebylo možné po-

řádat závodů více. Závody 

se pořádají na polích se sou-

hlasem majitelů i nájemců. 

Za jejich svolení jim patří 

dík. Tradiční závody 

„strkaček“ se již dostaly  

po povědomí, neboť se jich 

účastní závodníci nejen  

z blízkého okolí, ale také  

ze vzdálenějších míst, např. 

z Nýřan, Tymákova, Strako-

nic i Písku. Jsou také moti-

vací pro mladé lidi, kteří se 

věnují svým vozidlům a ne 

alkoholu či drogám. Závody 

se jezdí podle obsahu moto-

ru ve dvou kategoriích 

16.10.2010 

SLABÁ KATEGORIE     SILNÁ KATEGORIE 
1. Potužák Václav            1. Ranný Jiří 
2.Valdman Lukáš             2. Mojžešík Karel(Rabí) 
3. Hanus Josef                  3. Hvostál Petr st. 
4. Jedlička Petr                 4. Palán Zdeněk 
5. Svatoš Jan (Rabí)         5. Smolár Tomáš 

23.10.2010 

SLABÁ KATEGORIE     SILNÁ KATEGORIE 
1. Potužák Václav            1. Hvostál petr ml. 
2.Petrák Miroslav             2. Hvostál David 
3. Valdman Lukáš            3. Ranný Jiří 

6.11.2010 

SLABÁ KATEGORIE     SILNÁ KATEGORIE 
1. Potužák Václav            1. Hvostál petr ml. 
2.Svatoš Josef(Rabí)         2. Mojžešík Karel (Rabí) 
3. Hvostál Petr ml.           3. Nechutný Jan 
4. Hanus Josef                   4. Šindelář Jakub (Rabí) 
5. Svatoš Jan (Rabí)          5. více vozů nedojelo:)))�

OS “Rábský spolek přátel motorismu“ je ne-
zisková organizace bez dotací a sponzorských 
darů. Příjmy tedy tvoří pouze dobrovolné pří-
spěvky závodníků a diváků. I přesto, že bylo na 
závodech vidět mnoho diváků, jen malá část  
z nich vstupné skutečně zaplatila. Z tohoto dů-
vodu není možné počet diváků upřesnit. 

Výsledky závodů: 

 - tzv.“slabá“ (obsah motoru do 1400 cm3)  

a “silná“ (obsah motoru nad 1400 cm3). Vý-

sledky se vyhlašují do 5.místa. 
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Uskutečněné akce sdružení ROSa 

Ve dnech 23.10. a 30.10.2010 se v KD Rabí uskutečnil  1 . ročník               

„ BURZY“. Všichni mohli  přinést  do  komisního prodeje obleče-

ní, hračky a sportovní potřeby.  Věcí  na prodej se nám sešlo 

opravdu moc a moc, takže bylo opravdu z čeho vybírat.  Věřím, 

že si všichni nakupující přišli na své a každý si pro sebe přece jen 

nějakou tu věcičku našel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci 

na Rabí ojedinělou a první svého druhu, byla  z našeho pohledu  

poměrně úspěšná. Vy, kteří  jste přece jen nestihli naší otevírací 

dobu, nezoufejte. V letním období plánujeme akci zopakovat! 

Burza oblečení, hraček a sportovního zboží 
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Dne 20.11.2010 se v místním  KD uskutečnila přednáška p. Jana 

Kavaleho, pod názvem „Cesta za Inky“. Při tomto velmi pouta-

vém vyprávění nás pan Kavale  provedl postupně svojí šestitý-

denní poznávací cestou po Peru. Během přednášky nám promítl 

velké množství nádherných fotografii, které na místě sám poří-

dil. Profesionálnímu fotografování se totiž sám věnuje a jeho 

fotografie jsou opravdu pozoruhodné.  Akce se zúčastnilo asi 30 

návštěvníků a všichni,  podle jejich slov,  byli z přednášky nad-

šeni. O tom  svědčil i fakt, že i po skončení vyprávění pana Ka-

valeho ho  návštěvníci zahrnovali dalšími a dalšimi dotazy. Jako 

památku na tuto poutavou akci si každý účastník mohl zakoupit 

publikaci plnou povídání  a fotografií, kterou pan Kavale o své 

pozoruhodné cestě vydal.   

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu na vánoční strom na náměstí v Rabí 

Dne 24.11.2010 se konalo vyhodnocení  nejkrásnější ozdoby na 

vánoční strom na místním náměstí. Ozdob se sešlo opravdu 

požehnaně a vybrat tu nejhezčí, byl úkol opravdu nadlidský. 

Všechny byly opravdu stejně  krásné.  Proto jsme se rozhodli 

odměnit všechny děti , které ozdoby vyrobily.  Soutěžící,  kteří 

vyrobili nádhernou ozdobu, jsou: 

 

Děti: 

Románek a Filípek Vintrovi 

s rodiči 

Péťa a Pavel Bláhovi 

s maminkou 

Liduška Altmanová s rodiči 

Lukášek Fryje s rodiči 

Karolínka Nová s rodiči  

z Bojanovic 

Nelinka Brůhová s rodiči 

Verunka Těhleová s rodiči  

z Nezamyslic 

Barunka Brejchová  

Všem soutěžícím srdečně děkujeme za vyro-

bení krásných ozdob a  vás ostatní srdečně 

zveme  na místní náměstí, kde si lze všechny 

ozdoby prohlédnout zavěšené na vánočním 

stromku.  

Dospělí: 

Václava Růžičková Votočková 

 Anna Adamcová                           

 Dagmar Kalná 

Marie Lédlová   
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Vzhledem 

k rekonstrukci bývalé 

budovy školy čp.57 je 

už od června 2010 od#

pojena elektrika, kte#

rá poháněla čerpadlo  

v kašně na náměstí 

v Rabí. Stejně tomu 

bude i s osvětlením 

vánočního stromu na 

náměstí, také on byl 

napojen na dům čp.57 

– úřad hledá jinou al#

ternativu vánočního 

stromu pro tento rok. 

V současné době je na vý-
věsních úředních deskách a 
na internetu k dispozici 
návrh rozpočtu  města Ra-
bí pro rok 2011. Občané 
mají možnost se na úřadu 
dozvědět podrobnosti 
k rozpočtu a dávat své při-
pomínky. Rozpočet bude 
projednán a schválen před 
Vánocemi 2010. 
 

Zprávičky z Městského úřadu 

�

Volby do zastupitelstev obcí a měst 
proběhly v Rabí, Bojanovicích a Čepi-

cích ve dne 15. a 16. října 2010 za účasti 
velkého počtu občanů. 

 

Účast ve volbách:  
Rabí - 244 občanů z  305 voličů 

Bojanovice účast - 44 občanů z  52 voličů   
Čepice účast - 49 občanů z 59 voličů 

 

Odevzdáno bylo celkem 2805 hlasů.  
Pro SNK Za budoucnost obce Rabí, Bo-
janovice a Čepice p.Milana Leopolda 
2000 hlasů. 
Pro SNK Města Rabí Cesta ke změně  
p. Josefa Tauchena 805 hlasů.  
 
Děkujeme všem občanům, kteří se voleb 
zúčastnili a tím dokázali, že jim není 
lhostejné, kdo a jak naše město a obce 
Bojanovice a Čepice v příštím období 
povede. Jen je škoda, že na veřejném  
slavnostním zasedání k volbě starosty 
se sešlo opravdu málo občanů….  

Pokračují stavební práce na 
budově bývalé školy čp.57, by-
ly provedeny 3 hloubkové vrty 
(cca 112 m) na tepelné čerpadlo, 
starosta spolu se stavebním do-
zorem dohlížejí na prováděné 
práce a vše dokumentují. 
 

Možná jste si 
všimli nového 
umělého po-
vrchu na hřišti 
TJ, který je také 
součástí rekon-
strukce multi-
funkčního do-
mu. Zbývá jen 
dokončit oploce-
ní, aby se zabrá-
nilo vandalům 
v ničení. 

Určitě jste zaregis-
trovali opravu vo-
dovodního řadu u 
náměstí, oprava 
stála cca 20 tisíc. 

Starosta koupil 20 ks sazenic 
růží, v Bojanovicích u kaplič-

ky bylo vysázeno 10 ks a 
v Rabí také 10 ks. 

VÁNOČNÍ STROM na Rabí bude ne-
tradičně ozdoben vánočními ozdobami 
dětí a dospělých, kteří se zúčastnili sou-
těže spolku ROSa „Ozdob si svůj vánoč-
ní strom v Rabí“. Věříme, že se občanům 
tato výzdoba bude líbit.  

Narodily se: 
 

Magdalena Šuldová z Rabí 26.10. 2010 
 

Amélie Balcarová z Rabí 28.11. 2010 
 

Adélka Heřmanová z Rabí 8.12.2010   
  

Opustil nás: 
 

Václav Bláha z Rabí  
26.11. 2010 
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Výpis z matriky od 1.1. 2010 do 30.11. 2010 

Narodili se:  
 

4 chlapci a 3 děvčata 

6 z Rabí  
1 z Čepic 

Opustili nás:  
 

3 muži a 3 ženy  

z Rabí 2 ženy a 1 muž  
z Bojanovic 1 žena   
z Čepic 2 muži�

Svatební den  
 

prožili 2 muži  
a 2 ženy z Rabí 

Odstěhovali se:  
 

z Rabí 7 osob (6 žen a 1 muž)  
z Bojanovic 1 osoba (žena) 
 

Přistěhovali se:  
 

do Rabí 9 osob  
do Bojanovic 4 osoby  
do Čepic 7 osob 

Celkem je v Rabí 
trvale hlášeno 365 
občanů, 
v Bojanovicích 64 
občanů a v Čepicích 
68 občanů – dohro-
mady 497 občanů. 

Vážení občané,  

 dovolte mi, předem mého 
příspěvku,  především poděkovat 
za Vaši důvěru a hlasy, kterými jste 
jasně projevili  sympatie a vůli pod-
pořit stranu nezávislých kandidátů 
„Za budoucnost obce Rabí, Bojano-
vice a Čepice“ při komunálních 
volbách ve dnech 15. a 16.10. 2010. 
Budeme se  opravdu snažit, aby-
chom Vaši důvěru nezklamali  
a naše městečko a obce nadále 
zkrášlovali, aby se nám zde dobře 
žilo a našim dětem líbilo. 
 Nyní Vás seznámím s ně-
kolika statistickými údaji z výsled-
ků komunálních voleb:  

120 hlasů a J. Tauchen 115 hlasů. 
Toto je však v naprostém pořádku, 
neboť se řídíme regulemi volebního 
zákona.Vzhledem k tomu, že bylo 
nutné dodržet lhůty pro svolání 
veřejného ustavujícího svolání ve-
řejného zasedání, tj. vyčkat 10 dnů 
na případné stížnosti pro neplatnost 
voleb  na Krajský soud v Plzni od 
oficiálního vyhlášení výsledků vo-
leb a 7 dnů na rozeslání pozvánek, 
bylo svoláno ustavující zasedání 
ZM Rabí na den 9.11. 2010. 

Výše uvedená strana získala 71, 3 % 
hlasů před „SNK Města Rabí - Cesta 
ke změně“ s 28,7 % hlasů při 81,1 % 
volební účasti. Celkem bylo ode-
vzdáno 337 obálek s 2805 platnými 
hlasy (každý občan mohl volit max. 
9 členů zastupitelstva). Nejvíce hlasů 
239 získal Ing. Michálek,  Mgr. Karlí-
ková 225 hlasů, M. Leopold 224 hla-
sů. Na druhé straně ředitelka MŠ  
v Rabí D. Houdková, která byla na 
posledním místě kandidátky SNK 
„Za budoucnost obce Rabí, Bojanovi-
ce a Čepice“ získala 219 hlasů, aniž 
se do zastupitelstva probojovala, 
přičemž kandidáti „SNK Města Rabí 
- Cesta ke změně“ E. Potužník měl  

Dne 9.11. 2010 byli na veřejném ustavujícím zasedání  zastupitelstva města 

Rabí řádně zvoleni tito staronoví členové ve složení: 

Milan Leopold  starosta města 
Jan Vošalík Mgr.  místostarosta 
Ladislav Michálek Ing.   předseda finančního výboru 
Ludvík Lőffelmann  člen finančního výboru 
Zdeněk Boltík   předseda kontrolního výboru 
Dagmar Karlíková Mgr.  člen finančního výboru 
Radka Janečková  člen kontrolního výboru 
Eduard Potužník            člen kontrolního výboru  
Josef Tauchen   člen zastupitelstva 

Vážení občané, slibuji jmé-
nem všech zastupitelů, že se 
budeme snažit beze zbytku 
splnit náš volební program �

a tím přispět k lepšímu životu 
na venkově. Celosvětová hos-
podářská krize není zažehná-
na a dotýká se nás všech.�

Od toho se odvíjí i způsob financování 
plánovaných aktivit a především pře-
rozdělování státních prostředků do roz-
počtů měst a obcí. Rozpočet města  Rabí 
na r. 2011 je ponížen o 10 % na příjmové 
stránce. Věříme, že dobrým hospodaře-
ním nám tento deficit nezpůsobí závaž-
né problémy ve financování plánova-
ných akcí. V blízké době však musíme 
přikročit k nepopulárním krokům, a to 
především ke zdražení pitné vody. 
Vzhledem k tomu, že letošní rok je zlo-
mový, kdy systém účtování měst a obcí 
přechází na evropské standardy, tzn.  



účtuje se stejně jako u kaž-
dého jiného právnického 
subjektu - oceňuje se maje-
tek, provádí se technické 
zhodnocení, provádí se od-
pisy (to se doposud nepro-
vádělo), vytváří se  rezervy 
na opravy, odvádí se daň  
z příjmu z hospodářské čin-
nosti (hospodaření  
v lesích, parkovistě apod.). 
 V loňském roce jsme 
se stali plátci DPH (daň  
z přidané hodnoty) a po 
navýšení  pitné vody z 11,40 
Kč/1m3 jsme dnes na 12,50 
Kč. Chceme příští rok insta-
lovat úpravnu vody na vo-
dojemu na snížení dusična-
nů, tvrdosti vody a přesné-
ho dávkování chlornanu dle  

průtoku vody. Toto opatře-
ní podstatně zlepší kvalitu 
vody. Současně nás nemi-
nou tři protlaky části vodo-
vodního řadu pod komuni-
kací II. třídy č. 169 v Rabí, 
které jsou na hraně život-
nosti. Jako řádní hospodáři 
musíme vytvářet zisk, z kte-
rého budeme moci vytvářet 
rezervy na opravy a přede-
vším schraňovat finanční 
prostředky na spolufinanco-
vání při získávání dotací na 
rekonstrukci jak vodovodu, 
tak kanalizace, což  je dle  
zákona o účetnictví povin-
nost a pro získání dotačního 
titulu podmínkou.  Všichni 
si uvědomujeme, že v ob-
chodě  plastová láhev pitné   

vody stojí cca 8,- Kč, a proto 
cena 12,50 Kč za 1 m3 není 
adekvátní.  Věřím, že všich-
ni pochopíte naléhavost to-
toho dlouho odkládaného 
řešení. 
 Vážení občané, vzhle-
dem k tomu, že se blíží ko-
nec roku 2010 a toto je po-
slední výtisk Rábských no-
vin v letošním roce, vám ze 
srdce přeji příjemné prožití 
svátků vánočních, hodně  
pracovních úspěchů, životní 
pohody  a především pevné 
zdraví v nastávajícím roce 
2011. 
  
Milan Leopold – starosta 

města Rabí 
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Řešení tajenek z minulého čísla je: 1. tajenka: Motorest, stodola, Rosa, nálada, Bře-
zina, Židovna, strkačky, Hradčana, Otava, konírna, májovky, Lamberg, opičí daň, 
praky, fontána, krypta.  
ROSA ZDRAVÍ OBČANY 
2 tajenka: brloh, jablko, posed, pramen, laně, provaz, vysoká, jeřáb, malina, splav, 
bedly. 
Přejeme Vám HODNĚ ZÁBAVY 

1. pracoval v pivovaře 
2. „ať to klape“ 
3. vyráběl „boží dar“  
4. „pích sem pích tam“ 
5. „stále černý, ale není to kominík“ 
6. „ať jsme tlustý na tři prsty“ 

7. „stále tluče na obruče“ 
8. koho se báli vodníci 
9. bez něho by nebylo kyselé zelí zelím 
10. jeho nástrojem byla „širočina“ 
11. vyrábí to, čím se nejsnáze píchne kolo 
12. vyráběl pomůcku k praní 
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Zapojte své hlavinky na vyluštění tajenky 



� � � � � � � � 	 �

V době předvánoční , kdy je 
člověk vždycky tak trochu 
naměkko a má sklony k 
sentimentu, který s sebou 
tento zvláštní čas přináší, 
dovolte jednu malou osobní 
vzpomínku.  
Vánoční očekávání nastáva-
lo vždycky těsně po Miku-
láši, když už jsme se ne-
mohli dočkat a ten čas tak 
strašně pomalu ubíhal.  
V době, o které je zmínka, 
se ale vyskytl nový konku-
rent tradičního Ježíška a to 
v podobě ze Sibiře importo-
vaného Dědy Mráze, přesně 
podle hesla „Sovětský svaz, 
náš vzor“. Dlužno dodat, že 
tento vetřelec, ač se hodně 
snažil, tradiční Vánoce ni-
kdy nevygumoval. Vlastně 
to ani nebylo tak špatné, 
protože právě ten dlouhý 
čas se nějak vyplnil.  
Oslavy pod kuratelou školy 
probíhaly v kulturáku, kde 
pod jedličkou , tedy správ-
ně „jolkou“, se shromáždili 
všichni žáci, učitelé i místní 
funkcionáři a tam podivný 
děd v červené čepici rozdá-
val dárky,které uvědomělí 
rodičové připravili. Byly to 
samozřejmě jen drobnosti, 
neboť ty hlavní dárky měl 
přece na starosti Ježíšek.  
K tomu ale byla veselice, 
kde soudruh učitel Kalivo-
da hrál na harmoniku a my 
jsme zpívali a tančili písně a 
tance naše i našich lidově 
demokratických přátel. Ob-
líbené byly naše„Já mám 
rád tu kudrnatou Káču“, 
„Ptala se Zuzana Ku-
by„ ,sovětská „Nikto botky-
nenašol“a polská „Karusela 
čeká, vzývá nás zdaleka“. 
Pravá vánoční nálada 
ovšem probíhala doma, kdy 
se prováděl předvánoční 
úklid. To byla ta horší 

„Zkazky starých zbrojnošů“ 

 stránka. Tou lepší bylo 
pečení vánočního cukroví. 
Pekly se, alespoň u nás, tři 
druhy. Linecké slepova-
né,oříškové pracny a vanil-
kové rohlíčky, které jsme 
však formovali pomocí 
masového mlýnku a růz-
ných tvořítek do podoby 
esíček, tyčinek a jiných tva-
rů. Ty chutnaly, obaleny 
cukrem, nejlépe. Také se 
kupovaly vánoční kolekce 
s čokoládovými figurkami, 
které se potom věšely na 
stromeček.  
V některých rodinách  
se dělala domácí čokoláda 
bílá, mléčná a tmavá. Lila 
se do formiček na pracny a 
ty po ztuhnutí a po obalení 
zlatým a stříbrným stanio-
lem nahrazovaly figurky z 
kolekcí. Mělo to ale nevý-
hodu, protože čokoláda 
byla těžká, a tak deformo-
vala větve stromečku, které 
se prohýbaly. Na druhou 
stranu, pokud byla tak vý-
tečná, jako se dělala u Ze-
menů, tak na stromku ne-
vydržela ani do Štěpána.  
V předvánočním čase také 
bylo možné koupit jinak 
nedostatkové zboží, třeba 
pomeranče, mandarinky, 
ale i datle, fíky a podivné 
paraořechy, které se vyzna-
čovaly velmi tvrdou sko-
řápkou, ale chutnaly cizo-
krajně. Sortiment samozřej-
mě doplnila tradiční jablka, 
která měl každý  
z vlastní zahrádky. Místo 
obyčejného bramborového 
salátu se v konzumu u Vo-
hradského objednával vla-
šák. Pamatuji si, že to byla 
očekávaná pochoutka, kte-
rá umocňovala ten pocit 
výjimečnosti štědrovečerní 
večeře. Kapra jsme kupo-
vali u Koubů. Vždycky se  

nechával živý ve vandličce 
až do Štědrého dne, kdy 
nastala jeho poslední hodi-
na. Ten den byl vždycky 
vyjímečný a plný očekávání. 
Zabíjení a stahování kapra 
měl na starosti táta. Ten  
k tomu vždycky přistupoval 
jako k boji. Vyzbrojen kladi-
vem, kleštěmi,nožem a co já 
vím, jakým ještě jiným nářa-
dím podstoupil heroický 
zápas, ve kterém byl samo-
zřejmým vítězem.  
Dlužno říci, že naše máma 
ryby moc nemusela, a tak 
jsme například nedělali rybí 
polévku, což z dnešního 
pohledu vidím jako velkou 
chybu. Hlavy a vnitřnosti u 
nás sežrala kočka. No ale-
spoň se taky poměla. Táta 
naopak ryby miloval, a tak 
je dojídal ještě na Boží hod.. 
Co ale nikdy nechybělo,  byl 
černý kuba neboli hubák, 
jídlo z trhaných krupek, su-
šených hub, ochucený čes-
nekem, zapečený se sádlem. 
Ten se servíroval vždycky v 
poledne. Samozřejmě se ta-
ké pekl tažený štrúdl, kde 
bylo vždycky napětí, jestli  
se povede pořádně dotenka 
vytáhnout těsto a také tra-
diční vánočka. No ale to nej-
hlavnější ještě chybě-
lo,stromek. To táta vzal pil-
ku zlodějku, neboli šmytec  
a zašel na Kostelík, kde uřízl 
nějaký smrček. Ať přinesl , 
co přinesl, vždycky byl 
podroben kritice, co že to 
uřízl za křivuli. Nicméně 
nastrojen a oděn do řetězů  
a třásní vypadal nakonec 
vždycky velkolepě. Později 
jsme raději kupovali stro-
mek u Bureše v Žichovicích. 
No ne, že by byl hezčí, ale 
bylo to alespoň legální.  
No a pak už se čekalo jen na 
to, až se setmí a přijdou  

„pastýři“ ohlásit zahájení 
Vánoc. Starý pan Dušek  
s křídlovkou a s ním Vojta 
Kajgr zatroubili koledu a 
oba dostali výslužku. 
Dodnes vidím tu papíro-
vou modrou tříkorunu, 
kterou jim máma dává, a 
jak si vzájemně přejí šťast-
né prožití vánočních svát-
ků. A potom už jen večeře 
s obíráním kapřích řízků a 
dále svíčky ,prskavky a 
samozřejmě dárky pod 
stromečkem. Já jsem jich 
měl určitě nejvíc, ale 
vždycky jsem hledal hlav-
ně knížky. Vánoce mají své 
neopakovatelné kouzlo, 
které ani s pokračujícím 
časem a několikerým ata-
kem , ať už motivovaným 
ideologicky nebo konzum-
ně komerčním zaměřením, 
nevyprchalo. Vždycky to 
budou svátky domácí po-
hody, kdy se schází rodina 
u štědrovečerního stolu, 
budou to svátky odpuštění, 
tolerance, otevřených srd-
cí , radosti a míru. A tak 
tedy pokoj lidem dobré 
vůle a šťastné a veselé!  
A nyní , když dovolíte, 
přidám recept na pravého 
nefalšovaného rábského 
hubáka, tak jak jej dělala 
moje babička. To se vez-
mou alespoň dvě pořádné 
hrsti sušených hub, namočí 
se do vody a v ní se taky 
asi tak 10 minut povaří. 
Slitá, houbami dohněda 
obarvená voda se doplní, 
osolí a v ní se uvaří před-
tím v několika vodách řád-
ně proprané trhané krup-
ky. Možno použít i kroupy, 
ale není to ono. Zatím co se 
krupky pomalu vaří, po-
zor, hodně nabudou a je 
třeba je občas zamíchat,  
 

Drobná vánoční reminiscence  



� � � � � � � � 	 �

V měsíci srpnu jsem dostal pozvání 
od našeho kamaráda Martina do 
Kanady na lov losa. Před dvěma 
lety jsem v Kanadě již byl na lovu 
černého medvěda a byl jsem v lovu 
úspěšný. Pozvání bylo do provincie 
Quebec, kde lov losa začíná zpravi-
dla od první soboty v říjnu a trvá 
pouze 14 dní. V Kanadě je  lov  losa  
v každé z provincií jinak stanoven a 
jeho délka je také rozdílná. 
Pro vstup do Kanady je v první 
řadě nutné zařídit si vízum. To není 
nic jednoduchého. Dále je nutné 

„Jak jsem lovil losa v Kanadě“ 

 zařídit si  letenku na stanovenou 
dobu, sbalit věci  a  
v mém případě jsem si také musil 
zařídit vývozní povolení na lovec-
kou kulovnici. To ale není tak složi-
té jako zařízení víza.Toto všechno 
jsem asi po měsíci zařídil a 7.10. 
2010 jsem nastoupil na palubu leta-
dla směr Toronto. Na letišti mě če-
kal kamarád Martin, u kterého jsem 
přespal, abych si zvykl na šestiho-
dinový časový posun. Druhý den 
jsme odjeli do Nord Bay, kde na 
nás čekal náš lovecký průvodce  

 George Tam-
china ( půvo-
dem také 
Čech), se kte-
rým jsme odjeli 
do provincie 
Quebec. Po příjezdu jsme si u čerpací 
stanice koupili za 343 dolarů licenci na 
odstřel losa a poté jsme se  společně se 
dvěma Italy ubytovali v loveckém tábo-
ře na břehu krásného jezera Angus La-
ke. Následujícího dne začínala lovecká 
sezóna, a tak jsme vyrazili do revíru 
zjistit podle stop, kde by se dalo lovit. 
Les v Kanadě je absolutně neproniknu-
telná buš, takže si musíte najít místo 
někde u cesty, jezera apod.  
Já jsem své štěstí zkoušel v jedné opuš-
těné pískovně, kde se nacházelo něko-
lik losích stop. O losí zvěři se říká, že je 
to zbloudilá duše lesa, takže se od ní 
nedá čekat, že bude na stejné místo vy-
cházet pravidelně. Na svém místě jsem 
čekal ráno i večer, až jsem se jednoho 
dne dočkal losice. Na tu jsem ovšem 
neměl licenci. Má licence byla bohužel 
pouze na losího býka. Nádherného losí-
ho býka jsme viděli při cestě autem den 
před stanovenou dobou lovu. Dokonce 
jsme ho i fotografovali. 
Byly to krásné a nezapomenutelné zá-
žitky i přesto, že jsem si domů vytouže-
nou trofej nevezl. V případě, že nám 
Kanada zruší vstupní víza, určitě se 
tam zase rád podívám a zkusím znovu 
své štěstí při lovu losa.  

Jezero Angus Lake. 

Lovecký tábor. 

Autor: Zdeněk Boltík 

aby se nepřipálily, na lžíci 
sádla dozlatova orestujeme 
nadrobno nakrájenou cibu-
li, přidáme nasekané uva-
řené houby, ochutíme pe-
přem, drceným kmínem, 
prolisovaným stroužkem 

česneku, trochu majoránky 
a pak vše smícháme s pře-
cezenými krupkami. Směs 
vrazíme do sádlem vymaš-
těného pekáčku, lehce po-
kapeme sádlem a zapéká-
me odkryté v troubě 

tak , až jsou okraje křupavé. 
Ty jsou potom nejlepší. Lze 
podávat s kyselou okurkou, 
nebo čalamádou.  
I když je to postní jídlo, a 
proto se může jíst bez ne-
bezpečí, že neuvidíte zlaté  

prasátko, není zrovna moc di-
etní a taky leží dlouho v žalud-
ku. Ale co naplat, tradice je 
tradice  
a navíc tahle je mimořádně 
chutná, tedy alespoň pro ty, 
kteří mají rádi houby. 

Autor: Pavel Voska 
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Zápisky rábského kantora  

p. Miloslava Hůlky poskytl MUDr. 

Pavel Voska, syn p. učitelky 

Boženy Voskové, které je dal sám 

Správně volila okresní školní 
rada ONV ve Strakonicích, 
když za prvního ředitele nově 
zřizované měšťanské školy v 
Rabí ustanovila Františka 
Kašpara nar. 3. července 1908, 
dosavadního odborného učite-
le z Horažďovic. Kvalifikován 
byl pro matematiku, přírodo-
pis a fyziku.  
Byl to žoviální pán, pohotový 
k myšlení i jednání, společen-
ský a jako správný kantor také 
dobrý houslista. Pocházel z 
Dubence na Příbramsku, vy-
studoval učitelský ústav, jeho 
první štací byly Bušanovice na 
Vimpersku. Rád vzpomínal na 
studentská léta, když si z do-
mova vozíval zásoby jídla v 
pouzdru od houslí, protože 

neměl kufr a houslový futrál 
vypadal elegantněji než raneček 
svázaný ze šátku. Bydleli v pod-
nájmu u jedné paní, která jim 
připravovala i večeře. 
Rád vyprávěl při obědě v hos-
tinci u Janoutů, kam jsme od 
začátku chodili na obědy a měli 
jsme se tam dobře i když v té 
době ještě fungoval lístkový pří-
dělový systém na potraviny. Ne 
nadarmo se právě o našem šen-
kýři po vsi říkalo, že patří ke 
„kocandíkům“. 
O pohostinských schopnostech  
a výborné kuchyni u Janoutů 
možno podat doplňující po-
chvalné svědectví ještě z pozděj-
ších let. V padesátých letech 
sem jezdíval občas na oběd ze 
svého letního sídla u Velhartic �

Jan Werich. Když dostal rozjí-
venou chuť, objednal si u Ja-
noutů v Rabí husu nebo ob-
dobnou specialitu se zlatavou 
chřupavou kůrčičkou. Přijel 
svým mercedesem (už ten-
krát!) bez kabátu v kostkované 
flanelové košili, na zádech s 
vytrženou skobou. V polo-
prázdné šenkovně mu býval 
občas společníkem Pepík Gra-
bmüler, rabská figurka, starý 
mládenec inteligentního myš-
lení, jezeďák, který dával 
přednost pivu před všemi 
hodnotami vesmíru. Z jeho 
filozofie zřejmě Werich čerpal 
motivy a podklady pro myš-
lenky svých duchaplných vy-
stoupení na pražských jeviš-
tích.  
�

Do Rabí jsme dojížděli vla-
kem motoráčkem v půl 
osmé. Z nádraží v Žichovi-
cích jsme chodili pravidel-
ně zkratkou přes trať a po 
říčním náhonu. Museli 
jsme však při přecházení 
kolejí dávat pozor nejen na 
vlak, nýbrž také na to, ne-
ní-li náhodou přítomen 
„osožák“ - totiž železniční 
policajt, člen OSOŽ—
Ozbrojené stráže ochrany 
železnice. Býval tam dost 
často jeden ze Strakonic, 
nějaký pan Majer. 

Financování potřeb školy se dělo i jinými zdroji. Například první 
kožený míč na kopanou jsme si koupili z výtěžku bálu, který k to-
muto dobročinnému účelu uspořádala Vodotechna, což byl praž-
ský podnik, budující v těch letech v Rabí vodovod. S panem mis-
trem Vystrčilem v čele party budovali dělníci na lukách v Hubano-
vě u Vlkonic svod podzemních vod, čemuž se v jejich slengu říkalo 
„jímání pramenů“ a bývalo často dosti bohaté. Při jednom takovém 
„jímání pramenů“ v šenkovně u Janoutů se dojednalo i uspořádání 
dobročinného bálu, jehož výtěžek polepšil úroveň školní tělový-
chovy. Měli jsme míč, panečku, jak jsme si ho vážili! Před uložením 
na prázdniny jsem ho natřel rabím tukem, které škole dodala UR-
NA, jako posilující lék pro podvyživené děti po válce. Děti ho však 
odmítaly užívat, protože byl odporný. Veliká láhev se povalovala v 
kabinetu a tak aspoň impregnoval kůži našeho vzácného míče.  
   

První ředitel 



� � � � � � � � 	 
 �

�

��������

���������

Ptala jsem se dětí, co si přejí od Ježíška. 

Lukášek Fryje 
6 let, Rabí 
 

Já bych si přál od 

Ježíška velkýho te-

reňáka na ovládání 

a ještě bych chtěl 

velkej koberec se 

silnicema jako má-

me ve školce a pak 

ještě tašku do školy 

s „Bleskem Mekví-

nem“ a ještě meč se 

štítem. A už nic. 

Karolínka Nová 
6 let, Bojanovice 
 
Přeju si kočárek a 

panenku. Doma už 

kočárek mám, ale 

rozbitej. Potom 

plyšáčka medvídka 

a potom ještě mi-

minko s ovečkou a 

pitíčkem a s dudlíč-

kem jak má Karolín-

ka Sedláčková. A to 

je vše. 

Jaroušek Kalný 
5 let, Čimice 
 

Já si přeju rolbu, 

která má na korbě 

takový dva ťuplíčky 

a když na ně zmáčk-

neš, tak dělá uí uí 

uí.  To je všechno. 

Pavlínka Balová  
5 let, Nezamyslice 
 
Já chci panenku. 

Jakou? Ještě ne-

vím. Panenku ja-

kou mi Ježíšek při-

nese. Já chci ještě 

tašku do školy. 

Tomášek Jírovec 
5 let, Domorazy 
 
Helikopteru na 

ovládání a ještě ru-

kavice na sníh a na 

motorku. Já jsem si 

ještě přál pero. Pero 

do školy. A ještě 

deníček na učení. 

Tomášek Kudera 
 5 let, Budětice 
 
Novou pilu, takovou 

vopravdickou . Já už 

jsem jednu měl a tam 

se mi jedno železný 

držátko urvalo. A teď 

nevím co. 

Stáník Marek  
5 let, Rabí 
 
Já bych sem si přál 

špičatej meč a 

medvídkovou 

knížku, kde se píše  

o medvídkovi Pú. 

A ještě něco si pře-

ješ? Spajdrmen-

skou masku. 

Vašík Marek  
5 let, Rabí 
 

Já si přeju špičatej 

meč se zavírátkem 

a dvě pistole a dvě 

poutátka. A jaké 

pistole? No kulič-

kový, abych měl já 

jednu já a druhou 

brácha. A potom si 

ještě přeju super-

manskou masku. 

Nelinka Brůhová 
5 let, Rabí 
 

Já si přeju pyžamo 

motýla. Stromeček 

s ozdobičkama, 

světýlkama a dob-

růtkama. A ještě 

košilku s princez-

nou. 

Peťa Bláha 
5 let, Rabí 
 

Přeju si od Ježíška 

krosku, to je taková, 

co jezdí po dvou 

kolech. A už nic jiný-

ho. 
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Patrička Touchová 
5 let, Budětice 
 
Tašku do školy, 
psací stůl, psací 
židli. A ještě …. To 
už stačí. 

Markétka Holečko-
vá  
3 roky, Budětice 
 
Já bych sem si přála 
bejt kočička. 
(Karolínka, která to 

slyší, jí říká: “To ti 

Ježíšek nesplní). Tak 
by sem chtěla masku 
kočičky a čepici ko-
čičky. 

Dominička Hájková  
3 roky, Nezamyslice 
 
Prase jak mu praskne 
břicho a vypadnou  
z něj samé ňaminky. 
Panenku. Jakou? Jakou 
má Pája. 

Ondrášek Hájek 
5 let, Nezamyslice 
 
Já si přeju do školy. A 

co? Tašku. Viděl jsem 
v časopisu jednu …. 
A tu bych si přál. A 
už nic. 

Filípek Vintr  
5 let, Rabí 
 
Já bych si přál čtyř-
kolku. Velkou? Ako-
rát pro mě, abych  
v ní moh jezdit. A 
ještě? (Přemýšlí). To 
už stačí. 

Andulka Janečková  
5 let, Čepice 
 
Já bych chtěla od Je-
žíška potapěčské brý-
le, ploutve a dýchač. 
Nosí se to do bazénu 
a když bych mávala 
rukama, udělala bych 
hup do vody. Ještě 
bych chtěla od Ježíška 
třeba korálky. Třeba 
korálky jak je tady 
navlékam (v MŠ). A 
třeba nějakou růži, 
která by krásně voně-
la a aby byla pro ma-
minku. Víte, co chci 
ještě od Ježíška? Tře-
ba nějakého mazlíč-
ka—plyšáčka. 

Karolínka Sedláč-
ková  
5 let, Rabí 
 
 Tak já si přeju ta-
kovou barbínku, 
která má v náhrdel-
níku videokameru 
a na zádech má 
taky videokameru a 
můžeš na tom točit 
film. A co ještě? 

Takovou kočičku, 
který když zmáčk-
neš na bříško,   tak 
mňouká a všelicos 
jinýho. Ještě si přeju 
ocas—takovej pře-
vlek s ocasem, 
abych se mohla 
převlíkat za moř-
skou pannu. A ještě 
červenou paruku, 
abych si mohla hrát 
na „Ariel“. 

���
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	�

Připravila: Drahuška Houdková 
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AKCE SPOLKU ROSa 
 

19.12. neděle 
Od 15 hodin v muzeu v Rabí „ Vánoční 
setkání občanů „ spojené s rozsvícením 
vánočního stromku, ochutnávkou cukro-
ví, vánočním punčem,  čajem a  zpěvem 
koled. Přijďte se s námi vánočně naladit…  
 

1.1. 2011 Nový rok 
oslavíme společnou vycházkou 
„Novoroční šlápotou na kostelík“, sraz 
účastníků na náměstí před radnicí ve 14 
hodin, teplé prádlo a teplé pití s sebou, 
čekáme na opozdilce jen 5 minut…. 
 

14.1. pátek 
Od 19 hodin se koná výroční členská 
schůze Rabského okrašlovacího spolku 
ROSa v zasedací místnosti MěÚ Rabí 
v čp.66. 
 

21.1. pátek 
Od 18 hodin v kulturním domě Rabí si 
přijďte poslechnout audiovizuální vyprá-
vění fotografa a cestovatele  
Jana Kavaleho „Šumava jako malovaná“ 
Vstupné 20 Kč. 
 

5.2. sobota  
Od 14 hodin v kulturním domě v Rabí  
 „ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI „  - soutě-
že, vyhodnocení masek, živá hudba – hra-
je  Mejdan – vstup dobrovolný pro spolek 
ROSa 
 

Od 20 hodin na tomtéž 
místě 
 „ MAŠKARNÍ BÁL PRO 
DOSPĚLÉ „  
hraje kapela MEJDAN  
celé masky vstupné 50 Kč 
ostatní 80 Kč. 

Spolek ROSa Rabí děkuje všem občanům 
a zastupitelům města Rabí, kteří svými 
dary, finančními či věcnými, přispěli na 
naši činnost v roce 2010. Přejeme všem 
krásné vánoční svátky a v roce 2011 zdra-
ví a spokojenost a těšíme se na společné 
setkávání při našich akcích. 

Bar Vás zve … 

24. 12. v 10 hod.   TEKUTÝ KAPR 
            ve 20 hod.  VÁNOČNÍ POSEZENÍ      
25. 12. ve 20 hod.  POSLEDNÍ LEČ 
     Hraje kapela …. 
31. 12. ve 20 hod.  SILVESTR s pohoštěním 
     (roastbeef, tatarák…)  
21.1. v 19 hod.       JAN KAVALE  
    Audiovizuální vyprávění 
5. 2. ve 14 hod.      MAŠKARNÍ REJ PRO 
     DĚTI 
5. 2. ve 20 hod.      MAŠKARNÍ BÁL  
              PRO DOSPĚLÉ 
     Hraje kapela Mejdan 
18. 3. ŠPEJBL´S HELPRS  
 (revival band ACDC) 
26. 3. HASIČKÝ PLES  

(Kulturní dům) 

Dne 18. 12. v 18 hod. 
 Michal Hromek a Kateřina Doležalová 

(kytara, harfa, soprán) 
Barokní hudba Británie, alžbětinské písně a 

lidové balady 
Koncert v hradní konírně 

Vánoce na hradě 
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CHCETE REKLAMU VAŠÍ FIRMY DO NOVIN ?  

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

umístěna ve vestibulu Městského úřadu po levé straně! 

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

např. dětské maškarní, … 

INZERCE 

Číslo běžného účtu spolku ROSa   239 324 891 / 0300 

CENTRUM REGENERACE  MARION (Sušice ) 

Masáže a Pedikúra 

Pro občany Bojanovic, Čepic a Rabí, 
kteří mají ztíženou možnost dopravy 
do Sušice,je možno po dohodě poskytnout pedikúru 
v jejich domácím prostředí. 
Marie Heřmanová, Rabí, tel: 737 971 961  

Loučím se s Vámi, přátelé milí, 
stisk ruky Vám již nemohu dát, 
srdce mi dotlouklo, odešly síly, 

loučím se se všemi, kdo měl mě rád. 
 

Oznamujeme všem přátelům a známým, 
že dne 26.11.2010 ve věku 64 let zemřel 

pan Václav Bláha, Rabí čp.137.  
Pohřeb se koná dne 9.1.2011 v 9,45 ho-
din při zádušní mši v kostele Sv.Jana 

Nepomuckého v Rabí. 
     

  
Zarmoucená rodina 
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RÁBSKÝ OBČASNÍK  

BUDE VYCHÁZET  

V MĚSÍCI:  

 

      Únor 2011 

     Duben 2011  

     Červen 2011   

     Srpen 2011 

     Říjen 2011 

     Prosinec 2011   

 

3 .  V Y D Á N Í  O B Č A S N Í K U  

V příštím vydání občasníku najdete: 
 
�� ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ 
 

�� NA ŠKOLE V RABÍ (pokračování) 
 

�� ROZHOVOR 
 

�� KŘÍŽOVKU, TAJENKY 
 

�� ANKETU  
 

�� RÁBSKÉ DRBY 
 

�� Inzerce, reklamy …... 
 
 

�Sponzorem Rábských novin je  

Okrašlovací spolek ROSa.  

Slovo závěrem 
 

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

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

 

.    

Kontakt :  rabskenoviny@seznam.cz 

Uzávěrka : do 30. ledna 2011 

Redakční rada:  Alena Kraucherová  

   Hana Holečková 

   Drahomíra Houdková 

Číslo běžného účtu spolku ROSa: 239 324 891 / 0300 

    Okrašlovací spolek má  

internetové stránky                   

www.rosarabi.wz.cz 

DĚKUJEME VŠEM ZA ZASÍLÁNÍ  
PŘÍSPĚVKŮ A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ 

SPOLUPRÁCI. 


