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Jsem tady rád s Lubošem Holubcem 

doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, 
Ph.D., (43),  
jeden z našich nejlepších onkologů 
( nemocnice Na Homolce, Praha), otec 3 
dětí, jezdíval jako dítě na prázdniny 
k babičce do nedaleké Dlouhé Vsi.  
 

Luboši, jak vzpomínáš na dětství 
v Dlouhé Vsi? 
 

U babičky a dědy jsem trávil jako dítě 
hodně času. Rád vzpomínám na dobu, 
kdy jsme pro vodu chodili do obecní 
studny s kárkou. Rád vzpomínám na 
vůni posečené trávy na louce, když se 
sušilo seno a babička mě učila sekat ko-
sou. Vzpomínám si na „nudu“, kdy bylo 
třeba postarat se o domácí zvířata - krá-
líky, drůbež, holuby. Když babička vidě-
la mé „nadšení“ říkávala: važ si toho, co 
máme. Tvoje děti se na domácí zvířata 
budou chodit dívat do zoologické zahra-
dy. Jakou to tenkrát měla babička prav-
du! Rád jsem chodil na houby a k řece. 
Pamatuju dobu, kdy jsme si mohli hrát 
na silnici, protože větší provoz byl pou-
ze na začátku a konci prázdnin když,  
„enderáci“ jezdili se svými trabanty 
kempovat na Antýgl. Je mnoho dalších 
důvodů, proč jsem si tento kraj oblíbil. 
   

Vracíš se rád na Šumavu, co se Ti na ní 
nejvíce líbí? 
 

Na Šumavu se vracím velmi rád. Geolo-
gicky se jedná o jedno z nejstarších po-
hoří v Evropě. Líbí se mi různorodost 
krajiny, ojedinělé náhorní plošiny, které 
pozvolna přecházejí do Šumavského 
podhůří, které znám nejlépe. 
S otevřením hranic je stále mnoho míst, 
především na bavorské straně Šumavy, 
která jsem ještě nenavštívil. Viděl jsem 
mnoho pohoří v Evropě, Americe i dal-
ších částech světa. Na Šumavu se ale 
stále vracím nejraději. Mnoho obyvatel 
České republiky touží poznat různoro-
dost cizích zemí. Přitom neznají krásy 
vlastní země. 
 

Jaké je Tvé oblíbené místo na Šumavě? 
 

Protože historie našeho rodu 
z maminčiny strany je spojena se živo-
tem v Šumavském podhůří, mám rád 
lokalitu v okolí  Dlouhé vsi, Annína a 
Nového Městečka, kterou znám 
z dětství.   Další oblíbenou oblastí  je 
okolí Modravy, Filipovy Hutě a Kvildy. 
V této oblasti není tolik turistů jako 
v jiných částech Šumavy a je možné zde 
najít velmi pěkné trasy na rodinné výlety 
i na běžky.    
 

Jsi výborný muzikant, jak ses dostal 
k onkologii? Bylo těžké se rozhodnout 
mezi uměním a medicínou? 

V minulosti i v současné době najdeme 
mezi lékaři mnoho vynikajících umělců. 
Společná platforma těchto oborů je krea-
tivita a schopnost vytvářet něco výji-
mečného. V mém konkrétním případě 
nelze medicínu a umění rozdělit. Na lé-
kařskou fakultu v Plzni jsem nastoupil 
z toho důvodu, že jsem nechtěl opustit 
hudební prostředí, ve kterém jsem vy-
růstal a působil.  
V průběhu celého studia střední i vysoké 
školy jsem aktivně hrál v různých hu-
debních tělesech doma i v zahraničí. 
Jednalo se o širokou škálu hudebních 
stylů od vážné hudby a folku až po roc-
kovou muziku. I po ukončení školy a 
doktorského studia jsem aktivně vystu-
poval doma i v zahraničí. Jednalo se 
především o hru na housle a violu, aktiv-
ně však hraji i na další hudební nástroje.    
 

Onkologických onemocnění prudce 
přibývá, hlavně v našem kraji. Mezi 
nemocnými se stále častěji objevují 
mladí lidé a děti. Proč? 
 

Jedná se o shodu více okolností. Často 
se zapomíná na skutečnost, že 
s rozvojem diagnostických a léčebných 
metod se často přijde na nádorová one-
mocnění, která jsme dříve nezachytili. 
Pacienti s nádory, včetně mladých paci-
entů, žijí déle, což jejich počet opticky 
zvyšuje. Samozřejmě se jedná také o 
životní prostředí a životní styl.  
Mladí lidé tráví spoustu času u počítače 
a tak nemají dostatek pohybu. S tím sou-
visí vzrůst pacientů s obezitou a metabo-
lickým syndromem. To vše jsou rizikové 
faktory, které souvisí s vyšším výskytem 
nádorových onemocnění u mladých ne-
mocných. Zároveň trpí současná mladá 
generace častějšími poruchami imunity, 
což opět souvisí s vyšším výskytem ná-
dorových onemocnění u dětí a mladých 
lidí.  
     

 

 

 

 

 

C elý rok jsme vám přinášeli 
zprávy různého druhu. 

Snažíme se noviny naplnit 
spektrem textů od stálých rubrik 
čtení na pokračování přes po-
zvánky, recept a zahrádku až po 
informace z městského úřadu. 
Ale nejraději  zcela přirozeně 
píšeme o úspěchu. Úspěch je 
něco, co nelze přenést na papír 
a podělit se. Úspěch musíte po-
cítit a pokud možno sdílet, pro-
tože skupinový efekt je mno-
hem silnější a přináší sebou vel-
kou vlnu energie. A energii, 
přátelé, potřebujeme denně. 
Nemusíte chodit nikam daleko, 
tohle všechno se odehrává oko-
lo vás, ať bydlíte v Čepicích, 
Bojanovicích, v Praze nebo 
Rozsedlích. Počet lidí není vů-
bec podstatný. 
Nemohu zde vypisovat  všech-
ny zážitky z téměř uplynulého 
roku a hodnotit je. Jen mi do-
volte krátce zmínit akci Nebíč-
ko & peklíčko na hradě: Skoro 
hodinu a půl jsem s mým Fran-
tiškem stála frontu na peklo (za 
mnou stovky dalších), abychom 
se báli a pak se v andělském 
nebi zklidnili.  
Říkala jsem si o všech účinkují-
cích, jak jim je celý den: 
Je jim zima? Kdy chodí na zá-
chod? Nemají hlad? A taková 
jsou pravidla hry, nesmíte vy-
stoupit z role, protože je jasné, 
že dospělí sem vedou děti, aby 
vám věřili. A chováte se tak, 
aby tomu děti věřili. To už je 
velká míra odpovědnosti na 
všechny herce. Mohu jen na-
psat, že to děláte všichni bá-
ječně, protože na hradě se stalo 
kouzlo. 
Kouzlo úspěchu, které drží lidi 
pohromadě a vede je dál. 
Hodně dobrej rock. 
 
Já přeji všem za všechny všech-
no nej… 
 
 Eva Dušková  

pokračování na další straně 
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Pokračování Jsem tady rád 

Co máme dělat, abychom se k Tobě 
do ordinace nedostali? 
 

Recept není složitý. Základní pravi-
dlo zní 3x8 (8 hodin práce, 8 hodin 
aktivního odpočinku, 8 hodin spán-
ku). Pravidlo jednoduché, ale 
v dnešní uspěchané době obtížně 
realizovatelné. Nicméně kvalitní a 
dostatečně dlouhý spánek je opravdu 
základ. Dále je důležitá kvalitní stra-
va. Na kvalitě potravin se šetřit 
opravdu nevyplatí. K tomu přidáme 
dostatek pravidelného pohybu (není 
nutný výkon maratonce, chůze sta-
čí), nekouřit, nekonzumovat alkohol 
a do mé ordinace se nedostanete.  
 
Mnoho nádorových onemocnění má 
ale genetický podklad. Pokud víte, 
že se v rodině vyskytovala rakovina, 
je vhodné se zajímat o preventivní 
programy (často podporované i zdra-
votními pojišťovnami), které umožní 
vyhledávat a léčit nádorová onemoc-
nění včas. Příkladem mohou být pre-
ventivní programy zaměřené na kar-
cinom tlustého střeva a prsu.   
 

Není sice hloupých otázek, ale bude 
někdy lék na rakovinu? 
 

Jedná se o velmi složitou otázku. Za 
posledních 10-15 let se léčba 
v onkologii velmi posunula. 
S rozvojem cílené (biologické) 
léčby, která je zaměřena na konkrét-
ní biologické děje uvnitř nádorové 
buňky, zatímco zdravé buňky v těle 
nepoškozuje, se několikanásobně 
prodloužilo přežití našich nemoc-
ných. Je stále větší procento nemoc-
ných, které umíme vyléčit. Velké 
naděje se v současné době vkládají 
do imunoterapie, kde jsme schopni 
podpořit vlastní imunitní systém 
nemocného v boji proti nádorovým 
buňkám. Imunoterapie je velmi na-
dějná i u tak nepříznivého onemoc-
nění, jako je generalizovaný maligní 
melanom, kde jsme dosud měli jen 
málo možností protinádorové léčby. 
Univerzální lék na rakovinu asi 
v dohledné době nenajdeme, protože 
vývoj nových, protinádorových léků 
je finančně a časově velmi náročný. 
Moje představa je ale taková, že se 
nádorové onemocnění stane one-
mocněním chronickým, se kterým 
bude možno žít desítky let, stejně 
jako s cukrovkou či se srdečním 
onemocněním.  
 

Tvá práce je velice náročná, jak 
relaxuješ? 
 

Stále více se snažím trávit volný čas 
s manželkou a dětmi. Rádi chodíme 
na koncerty, výstavy a další spole-
čenské akce, které jsou vhodné pro 
rodiče s dětmi. Snažíme se společně 
sportovat.  Nejraději máme in-line 
brusle, jízdu na kole a v zimě lyžo-
vání. Překvapil mě například zájem 
dětí o běžky. A samozřejmě relaxací 
je hudba. Všechny děti aktivně hrají 
na hudební nástroje a tančí ve dvou 
folklórních souborech. Naši rodinu 
doplňují dva psi, kteří jsou nerozluč-
ní přátelé našich dětí.  
 

Co si rád přečteš? 
 

Poslední dobou se kromě odborné 
literatury snažím vracet ke krásné 
literatuře. Z náročnějších žánrů mám 
rád knihy Irvina Davida Yaloma a 
Jorge Luise Borgese, z českých au-
torů mám nejraději knihy Karla Čap-
ka. Mám rád i poezii. Mezi mé ne-
joblíbenější básníky patří Jiří Orten, 
Václav Hrabě a Josef Kainar. Ze 
zahraničních básníků je můj nejoblí-
benější Allen Ginsberg. Rád si 
přečtu i kvalitní detektivku, napří-
klad od George Simenona či Iana 
Rankina.    
 

 Bez urážky. Je pravda, že lékaři 
jsou největší hypochondři? 
 

To mohu potvrdit nejen u sebe, ale i 
u mnoha kolegů- lékařů, které osob-
ně znám. Každý odběr krve podstu-
puji vleže za asistence více sester. 
Preventivní očkování (např. na 
chřipku) je námětem na detektivní 
román. Při návštěvě lékařské ordina-
ce si raději svůj krevní tlak a puls 
dělím dvěma i třemi- jinak bych se 
rovnou dostal na jednotku intenzivní 
péče. V rámci vlastní rodiny jsem 
jednoznačně největší hypochondr, 
všichni si na to ale už zvykli.       
 

Často sděluješ pacientům smutné 
informace, ale je něco ve Tvém pro-
fesním životě, co Tě poslední dobou 
rozesmálo, nebo pobavilo? 
 

Černý humor spojuje lékaře i paci-
enty. Konkrétní historky bych si ale 
raději nechal pro sebe, abych nikoho 
nekompromitoval. Radost mi udělá 
každý osobní úspěch mého pacienta. 
Vůli žít bych mohl závidět mnoha 
vážně nemocným pacientům. Často 
se stane, že neutěšuje lékař pacienta, 
ale naopak pacient lékaře.   

 

Procestoval jsi skoro celý svět. I 
když jsi často poznal jen letiště, ho-
tel a kongresový sál, poznal jsi ve 
světě místo, které Tě uchvátilo? 
 

Velmi rád mám města a národní par-
ky v USA. Za nejhezčí město pova-
žuji San Francisco. Město velmi růz-
norodé a velmi tolerantní vůči ná-
rodnostním menšinám a svobodě 
náboženského vyznání. Zde bych si 
dokázal představit svůj život.  
  

Kde by ses rád viděl za deset let? 
 

To nedovedu odhadnout, protože 
život je velmi různorodý, plný náhod 
a neočekávaných událostí. Rád bych 
pokračoval ve své práci lékaře, který 
je vstřícný ke svým pacientům, po-
važuje je za své partnery a snaží se 
jim ze všech sil pomoci. Pokud budu 
schopen tuto vizi  nadále realizovat, 
budu se svým profesním životem 
spokojený. Přeji si samozřejmě zdra-
ví, vstřícnou rodinu a dobré přátele.   
 

Blíží se nejhezčí svátky v roce, co by 
sis přál pod stromeček a jaký vá-
noční dárek Ti v minulosti udělal 
největší radost? 
 

Vánoční svátky jsou nejhezčí 
s malými dětmi. Pod stromeček bych 
si přál rodinnou pohodu, úsměv 
manželky a šťastné tváře našich dětí. 
Největší radost mám vždy z dárku, 
který obdarovatel sám vytvořil. 
 

Co bys popřál čtenářům Rábských 
novin k Vánocům a do nového ro-
ku? 
 

Čtenářům Rábských novin bych rád 
jako lékař popřál hlavně dobré zdra-
ví. Jedno staré přísloví praví: 
„Zdravý člověk má spoustu přání, 
ale nemocný pouze jedno- být zdra-
vý“. A to je opravdu velká životní 
moudrost.  
 
Děkuji za rozhovor a ať se Ti daří! 
 

 Josef Růžička 
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H alloween!! Hurá! Koncem října jsme si 
připravili pro děti dlabání dýní a pár stra-

šidelných soutěží. Například soutěž mumie…. 
Děti musely na čas jednoho z družstva zabalit 
do toaletního papíru a spousta dalších zábav-
ných soutěží. Pak jsme se převlékli za strašidla 
a šli jsme strašit ven. Děkujeme Markétě 
Balcarů za skvělé muffiny a manželům Nárov-
cům za pomoc. Moc jsme si to užili. 

D ne 17. listopadu mohly děti pobýt v klubu už od 10 hodin. Bylo to 

trochu náročné, protože nás bylo opravdu hodně, ale vzniklo spousta 

krásných výrobků, které byly připraveny k prodeji na "Rozsvícení vánoční-

ho stromku". K obědu jsme si dali párek v rohlíku a k svačině výborné do-

mácí kremrole, za které děkujeme paní Hance Saxlové. Výrobky, které si 

děti tvořily v rámci klubu si samy prodaly na našem 1. jarmarku. Například. 

stromečky ze šišek zdobené korálky, ozdoby na stromeček z moduritu a 

fima, malované talíře, láhve kreslené technikou Decoupage, papírové origa-

mi a spousta dalších krásných výrobků.  Děti měly možnost si přivydělat na 

dárky a vyzkoušet si prodávání. I přes velkou zimu se nám moc líbilo a 

těšíme se na příští jarmark opět u vánočního stromku. Všem moc děkujeme 

za finanční podporu, spolku Rosa za výbor-

ný teplý čaj a příjemnou hudbu a Vendy 

Fryjů za chutné perníčky.       -ae-  

Výroba vánočních ozdob, jarmark  

Peťa Bláha, Vašík a Stáník Marků a 

Mareček Vichrů lepí tavnou pistolí 

korálky na šišky 

Terezka Saxlová vyrábí silikonové 

vločky na okno. 

Romča Vintr, Lukáš Fryje, Filip Vintr a Karolínka Sedláčková 

Nahoře: Vašík a Stáník Marků, Filip Vintr, Karolínka Sedláčková 

Dole: Mareček Vichr, Amálka Balcarová, Štěpán Kraucher,  

Táďa Kavale 

Vojtíšek Růžička vyrábí  
strašidelnou dýni. 

Potřebujeme nakreslit ježibabu…. Děti obkreslují Honzíka, 

aby mohly nakreslit ježibabu. Společná kresba. 

Peťa Bláha -vlkodlak 
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Události / Rabí

A  vyšlo nám to letos zase krásně. 
Celý týden pršelo a jako když se 

mávne kouzelným proutkem v sobotu 
na obloze sluníčko, modro a lehký 
větřík od východu.  

První vystoupal k obloze veselý drá-

ček Chlanů a protože pro něj našli 

příhodné místo, létal si celé odpoled-

ne přivázaný k Lukáškovu 

kočárku. Postupně se vznášeli a zase 

klesali dráčci - sluníčko, krtek motý-

lek aj. Po větší námaze vystoupal do 

výše i velký netopýr, kterého 

Vojtíšek s Ondráškem Růžičků měli 

práci co udržet. Taky nakonec ulít a 

přistál na vysokém kaštanu. Všechno 

dobře dopadlo, když odvážný  

p.Houdek st. pro něj vylezl a sundal. 

Okolo čtvrté hodiny přestal foukat 

vítr a všichni draci šli zase do sklepů 

nebo na skříně spát až do příští-

ho  podzimu. 

M ožná okolo sta světýlek nám 

tento den na Martina 11.11. 

ozářilo průvod po Rabí. Pěkně jsme 

se sešli u kašny, Maruška Jamrichová 

nás přivítala, připomněla organizační 

věci a pan starosta položil k pomníku 

kytici, protože zrovna na den sv. Mar-

tina připadá Den válečných veteránů. 

A pak už průvod bez problému prošel 

Rábíčkem.  

Ohňové představení od žichovických 

šermířů bylo zase jinak krásné než 

loňská ukázka a bramboráčky od p. 

Lišky neměly chybu - ty šly rovnou 

do ledvin (kdo četl Káju Maříka, tak 

ví, že je to největší pochutnání) A po 

posvíceneckých dobrůtkách se jen 

zaprášilo. Všem, co pekli, vařili, oh-

ňovali a přišli, děkujeme. 

U ž desátý rok přijela p.Vendulka 
Malíková do školky v Rábí,aby 

nám poradila jak si uplést věnec na 
stůl nebo dveře.A jako vždy nešlo 
jen o pletení 
,vyšla z toho večera pěkná společen-
ská zábava,kde si sousedky, kama-
rádky a maminky u pěkné práce po-
povídaly,děti pohrály a ještě vznikly 
originální vánoční vazby.  -dh-      

 

P ožár ve školce... 

Dne 18.11.2015 vypukl v mateř-

ské školce v Rabí požár. Naštěstí šlo 

jen o simulovaný požár v rámci hasič-

ského prověřovacího cvičení. Jeho 

úkolem bylo prověřit akceschopnost 

naší jednotky, ale i dalších jednotek 

okolních sborů.  

Mimo jiné byla provedena i evakuace 

dětí a zaměstnanců školky oknem za 

pomoci žebříku nebo s dýchací tech-

nikou ve vyváděcích maskách. Cviče-

ní se zúčastnily JSDHO Rabí, Buděti-

ce, Žihobce a HZS PK stanice Sušice. 

Tímto bych chtěl poděkovat ředitelce 

mateřské školky za umožnění prove-

dení cvičení a zároveň všem figuran-

tům, kteří se cvičení zúčastnili.   

    -vh- 

Za spolek ROSa děkuji občanům a členům za pomoc s pořádanými akcemi v roce 2015 a všem, kteří nás 
podporují ať už finančně, materiálně či jen pomocnou rukou přeji radostné Vánoce, hodně zdraví do 
nového roku 2016 a rádi se s Vámi budeme i nadále setkávat. Za výbor spolku Marie Jamrichová  
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D ne 24. 11. jsme měli v klubovně 

pásmo Ireny Novotné „Od ko-

lébky do hrobu“, doprovázené zpě-

vem a hrou na dudy. Bylo to opravdu 

zajímavé povídání. Paní Irena nám 

promítala fotografie a ukazovala, jak 

dřív vypadala svatba, jak se učily děti 

ve škole atd…    

Na další setkání seniorů se můžete 

těšit 17. 12. od 14 do 16 hodin. -ak-  

D o krásného slunného a teplého 

dne jsme se probudili v sobotu 

5.12., kdy vrcholily přípravy na naši 

akci ve hradu. Vše bylo navezeno, 

přineseno a houf čertů doladil kos-

týmy a líčení. To, co se začalo od půl 

jedné valit na hrad, nám vzalo dech. 

Chvílemi to vypadalo, že na Rabí pod 

hradem zastavil vlak a všichni naráz 

vystoupili a šli do hradu. Davy ná-

vštěvníků, auta rozesetá po celém 

Rabí a natěšení rodiče s dětmi. Kdo 

přišel, nelitoval a děti na rozdíl od 

rodičů nebrblaly ani ve dlouhé frontě 

do pekla. Plánování a přípravy začaly 

už na podzim. Hlavně přemýšlení, jak 

změnit kulisy, jaké další překvapení 

pro děti připravit. Pečení Mikulášů, 

čertů a andělů z 8kg lineckého těsta 

včetně zdobení a balení do balíčků 

dalo zabrat 4 pekařkám, Drahuška 

trhala rekordy se svými perníčky a 

těch bylo na 600.Snědlo se také 5kg 

pečeného bůčku, 10 vek chlebů s do-

mácím škvarkovým sádlem a cibulí, 

150 sladkých muffin , vypilo se 40 l 

čaje a 20 l svařeného vína. A to jsme 

dostali ještě pro čerty a anděly bábov-

ku od p.Vokaté, koblížky přinesla 

Maruška  a chleby s vaječným řízkem 

Jaruška. Vše se snědlo a vypilo. Aby 

ne, vždyť poslední návštěvníci odchá-

zeli z pekla až v 17 hod. Nebe v ko-

nírně se proměnilo ve 3m vysokého 

anděla, kterého na místě vyrobil To-

máš  s Emilkou. Děvčata  ho společně 

oblékla.  

I peklo prošlo změnou. Jednotliví 

čerti na svých postech zdokonalovali 

kulisy a rekvizity, vylepšovali  a pře-

kvapovali malé nezbedy. A kdo ne-

chtěl ani do nebe ani do pekla, ten 

mohl zajít do výtvarné dílny udělat si 

čerta a Mikuláše po svém. Díky za 

dobrý nápad, Emilko a Ájo. 

Takže z téměř 500 dětí nezůstal         

v pekle nikdo, i když se rodiče snažili 

své děti u čertů nechat už při vstupu. 

Jednosměrné vstupenky jsme ale ne-

vedli. Jestli Lucifer s čerty pomohli 

na zlobivce, to nevím, stačil po-

vzdych jednoho tatínka při odchodu 

“vždyť ta naše holka byla hubatá i na 

čerta!“.  

Vše jsme opět odnosili a odvezli ještě 

ten večer z hradu unavení, hladoví, 

žízniví, ale šťastní, že se na nás přišlo 

podívat 1136 dětí a dospělých.Tohle 

nás všechny nadšence a ochotné lidič-

ky nabilo pozitivní energií, že práce 

pro druhé může být zároveň i zába-

vou a potěšením pro nás samotné. 

Děkuji všem, kdo se podílel na letoš-

ním Nebíčku a peklíčku, za inovaci, 

obětavost, za čas, nápady, za ochotu. 

Bez vás by to prostě nešlo a nápad na 

čerty ve hradu by zůstal jen na papíře. 

Tak za rok znovu!                -mj- 

 

Rabí - události  
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 Rabí / Události

A ni studený silný vítr neodradil 

asi stovků občanů od setkání u 

kašny na náměstí v sobotu 28.11. 

Pravda, trochu ohřál svařáček a ad-

ventní písničky, k zakousnutí byla 

vánočka, cukroví a jiné dobroty, ale i 

při povídání se všichni hlouběji chou-

lili do šál a teplých bund. To vše ne-

vadilo jedině dětem z Klubu volného 

času, která koledovaly i s básničkou a 

brzy měly svůj stánek s vlastními vy-

ráběnými ozdobami vyprodaný. Děti 

se vzaly za ruce okolo stromečku a 

společným voláním se stromek rozzá-

řil do tmy. Tak už se všichni těšíme 

na Vánoce… 

 

V  neděli 6. prosince se na 70 ob-

čanů hlavně z okolních měst 

sešlo v hradní konírně na vánočním 

koncertu vokálního kvintetu Hlaso-

plet z Plzně. Zpěváci začali netradič-

ně naléváním štamprlat všem účastní-

kům a poté svým zpěvem a vtipnými 

hádankami naladili všechny přítom-

né. Občas se ozýval nejenom potlesk, 

ale i srdečný smích. Škoda, že se při-

šlo pobavit jen 13 rábských občanů, 

hrad je stále pro místní asi zakletý. 

T olik dětí jako v pátek 

11.12.dopoledne rábský kulturák 

už dlouho nezažil. Rábská mateřská 

škola pořádala divadlo pro děti pro 

další školky, rodiče a přátele. Diva-

délko Kuba sehrálo představení „ 

Vánoční kouzlo“. Vtipná pohádka, 

pěkné a nápadité kulisy mile pobavily 

děti i dospělé. A co bylo to vánoční 

kouzlo? No přece o Vánocích se dějí 

věci zázračné a neuvěřitelné, které 

nakonec dostanou i toho největšího 

škarohlída.   -red- 
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 Čepice / Události

V  sobotu  31.10.2015 měli před 

kapličkou sraz všichni, kteří si 

přišli s dětmi zalétat, zasoutěžit a po-

bavit se na tradiční drakiádě. Tento-

krát počasí všem přálo, bylo krásně, 

slunce hřálo až nezvykle, ale zároveň 

foukal příjemný vítr. Proto se vznesli 

skoro všichni draci, kterých se opět 

sešlo opravdu hodně. 

Ve vzduchu a občas i na stromech 

jsme mohli vidět nejrůznější krásné a 

originální výtvory.   

Porota měla těžkou práci, aby nako-

nec vybrala a vyhodnotila hned něko-

lik dětí v jednotlivých kategoriích, 

které letos byly vyhlášeny – O Kra-

savce, O Vysokoletce a O Vozem-

boucha.  

Vyhlášení výsledků bylo odpoledne  

v hasičské klubovně, kde na děti če-

kaly drobné odměny, dárečky a záslu-

hou Marcely Šubové i stylové dorty   

s dráčky.  

 Zároveň mohli účastníci ochutnat 

opravdovou pochoutku Jirky Sulána – 

uzená kuřecí stehýnka - a zahřát se 

teplým čajem.  Že na naší drakiádě 

jde především o dobrou náladu, to 

bylo vidět po celé odpoledne a večer. 

 Letošní drakiáda se vydařila, děkuje-

me místním hasičům i všem, kteří 

pomohli dětem s přípravou draků a 

občerstvení.  -jk-  

V  sobotu 28.11. po 17. hodině se 

rozzářil vánoční strom na čepic-

ké návsi. Slavnost přilákala nejenom 

místní, ale i sousedy z okolí.  Rozsví-

cení bylo premiérou pro čerstvě zvo-

leného starostu čepických dobrovol-

ných hasičů Ladislava Prchala.  

Proslov, ve kterém zhodnotil letošní 

rok a práci hasičů, všechny velmi 

zaujal. Na závěr své řeči popřál všem 

Vánoce plné radosti a pohody, po-

klidné svátky a krásný nový rok. 

  Letos je naše kaplička obzvlášť 

krásně vyzdobená a nad jejím vcho-

dem visí nový, ručně kovaný a sušic-

kým kovářem Janem Zoubkem umě-

lecky ztvárněný kříž, který věnoval 

Roman Pajer.  

   Náves se zaplnila už kolem půl pá-

té. Asi 70 lidí trpělivě čekalo na slav-

nostní rozsvícení  čtyřmetrového smr-

ku, který jsme ozdobili vlastnoručně 

zhotovenými ozdobami. Ty se vyrá-

běly týden před adventem, kdy se 

sešli děti i dospělí a společně připra-

vili úžasnou výzdobu. 

       Po 17. hodině se nám přestavil 

pěvecký sbor Metanoia, se kterým 

jsme si připomněli a zazpívali známé 

i neznámé koledy. 

Poté jsme odpočítali poslední vteřiny 

a vánoční strom se rozsvítil. Tedy 

rozsvítilo ho sedmdesát metrů světel-

ného řetězu a kometa na špičce stro-

mu. Visí na něm zlaté koule, andělé a 

červené mašle. 

    Následovalo hromadné focení a 

pak už děti psaly a kreslily vzkazy 

pro Ježíška, které házely do 

Ježíškovské schránky. Ostatní se 

mohli zahřát vánočním punčem či 

medovinou. Občerstvení přinesli 

Čepičtí a navzájem se hostili sladkým 

i slaným, udily se klobásy a mezi 

lidmi panovala vánoční atmosféra. 

Všichni mohli ochutnat speciality 

skoro z každé místní kuchyně. -kj- 
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 Čepice / Události

 

D ne 5.12.2015 se po mnoha letech 

konala Mikulášská nadílka         

v hospodě u Polenů. Začátek byl        

v 17,00 hod., ale již před oficiálním 

zahájením byl sál zcela zaplněný. 

Místní děti si pod vedením našich žen 

připravily divadelní představení 

NOCLEH, které, jak dokazoval veliký 

aplaus na závěr, bylo velice zdařilé. 

Odehrané představení odkazovalo na 

vánoční scénku podle evangelia sv. 

Lukáše, ale celý příběh byl přenesen 

do současné doby i místního prostředí 

a poukázal na dnešní uspěchaný před-

vánoční čas. Představení dalo prostor 

k zamyšlení a současně vyzvalo          

k ochotě pomáhat druhým.  

Po tomto kulturním zážitku se do sá-

lu  za velikého rachotu přihnali čtyři 

čerti a za nimi důstojným krokem ve-

šel Mikuláš spolu s andělem. 

 "LISTINA HŘÍCHŮ", která na každé 

dítě jednotlivě prozradila jeho slabiny, 

ale také jeho přednosti, byla jen začát-

kem - potom každému Mikuláš dopo-

ručil, v čem je třeba se zlepšit a andí-

lek po přednesené básničce nebo pís-

ničce uděloval balíčky se sladkou od-

měnou. 

Tento večer byl velice podařený a roz-

zářené oči našich dětí toho byly důka-

zem. Děkujeme hasičskému sdružení i 

všem, kdo se podíleli na realizaci to-

hoto nápadu.                  -pm-  

O  minulém víkendu proběhla 

Valná hromada SDH Čepice. 

Za přítomnosti pozvaných hostů 

sbor seznámil všechny zúčastněné 

s činností sboru v právě uplynulém 

roce.  

Velká část diskuse se věnovala čin-

nosti mladých hasičů. Všichni se 

shodli, že podporovat mládež je dů-

ležité i v souvislosti s pokračováním 

sborů v budoucích letech.  I proto se 

naplánovaly společné akce. Všichni 

vědí, že v malých obcích kulturní 

život bude vždy úzce spjat s činností 

SDH. Proto všem přejeme hodně 

úspěchů v nadcházejícím roce. 

  

   

POZVÁNKY 

24. 12. štědrovečerní setkání na    

mostě 

26. 12. - 10:45 u mostu PDA, splouvání 

Otavy s Lubošem Brabcem,                

cíl kamenný most Čepice 

Silvestrovský výstup na Čepičnou, 

setkání s Budětickými, start bude 

upřesněn 

23. 1.  2016 tradiční vepřové hody 

6. 2. 2016 masopustní průvod 
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Bojanovice / Události

Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších  

a listonoši klapky nosí na promrzlých uších… 
 

J e prosinec, čas vánoční a s ním i konec roku. Jaký byl 

tento rok u SDH v Bojanovicích? 

Byl úspěšný, klidný, veselý i smutný…  Já si myslím, že 

mohl být plodnější.  

Zůstává před námi ještě několik nedokončených úkolů, 

hodně práce, která nás bude odvádět od plánu akcí pro 

příští rok. A jistě jich nebude málo. 

Z těch letošních mohu vzpomenout příjemné posezení ke 

dni žen, dále 8. ročník „Achylkacup“ turnaj v nohejbale, 

nebo Bojanovická pouť na sklonku srpna (22.8. Panna 

Maria Královna) zasvěcení naší kapličky.      

Adventní posezení (28.11.) s malým dárkem a rozsvěcení 

vánočního stromu u kapličky připravily naše hasičky.        

V podvečer 5. prosince navštívil naše děti Mikuláš 

s andělem a čert. Ale protože děti ze sebe sypaly básnič-

ky a písničky jak o život, tak se čert smiloval a ani jedno 

děcko v Bojanovicích nechybí! Naopak děti dostaly dá-

rečky od Mikuláše.   

To byly akce velmi vydařené.  

Nyní nás čekají ještě dvě akce. Tou první na, kterou Vás 

všechny srdečně zvu, je: 

  „Štědrý večer u kapličky s koledou“.  

Přijďte si na Štědrý večer za doprovodu živé hudby za-

zpívat známé koledy ke kapličce. 

(sejdeme se ve 21:30) 

Poslední akcí je již V. ročník  

„SILVESTRovský Vejšlap“   

sraz ve 14:00 hod. u kapličky. 

A co nás čeká příští rok?  

O tom až příště, po výroční valné hromadě, která se koná 

2.ledna 2016 v 18:00 hod. v klubovně SDH 

v Bojanovicích. 

 Vážení přátelé, přeji Vám úspěšný rok 2016,  plný štěstí, 

zdraví a jak v úvodu praví pan Uhlíř a Svěrák - lásku 

v duši. 

Děkuji všem členům SDH v Bojanovicích za jejich práci 

a Vám, kteří se účastníte a podporujete naše akce. 

   Petr Nový  - starosta SDH Bojanovice 

 "padla jedna z dominant čepické návsi - více 
jak stoletý kaštan…“ 

 Foto: Jaroslav Potužník  
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Vánoční anketa - děti z MŠ Rabí 

Kdo by si nepřál něco od Ježíška? Tato krásná tradice je oblíbená nejen u dětí. Ať dopisy za oknem bere vítr nebo 

zavane sníh, věříme, že se k Ježíškovi dostanou. Každý rok se ptáme dětí v mateřské škole v Rabí, jestli psaly Ježíš-

kovi a co si přejí? Některé děti byly bohužel nemocné a nemohli jsme se jich zeptat, ale to neznamená, že si nic ne-

přejí. Tady si můžete přečíst jejich odpovědi a jestli jste se ještě nezeptali, ještě je čas.         

 

 

Lukášek Janeček - 

4 roky 

Ne, my jsme nepsa-

li. My jenom čeká-

me a on přinese 

dárečky  

Vojtíšek Růžička - 6,5 roku 

Ještě jsme nepsali, ale přeju si kouzelnou 

hůlku a knihu kouzel. Abych mohl kouzlit. 

Budu chtít třeba novej domeček, ten v po-

kojíčku už máme rozbitej. A strojov-

nu ,abych si moh dělat stroje. No jáchci      

z těch strojů vyrábět kouzelné hůlky, aby 

všude na celé planetě byly kouzla, aby se 

nikomu nerozbil domeček a moh dobře 

bydlet a aby nikdo už neumíral. 

Ondrášek Růžička -       

3,5 roku 

My jsme ještě nepsali. 

A já si přeju hůlku a 

knížku. 

A jakou knihu? 

Kouzelnou knihu a 

kouzelnou tyčku a ješ-

tě nevím, co si vy-

kouzlím.  

Eliška Vintrová - 5 let 

Jo psali. Chtěla bych kobylky 

a  panenky. Kobylky zelený a 

panenky modrý. A už nic ne-

chci.  

Dominik Vintr - 5 let 

Já chci ovládaný traktor s valní-

kem. Psaníčko jsme nepsali, ale 

já si to přeju. Bude jezdit tam a 

tam (ukazuje rukou vpravo vle-

vo, dopředu) a couvat a bude se 

sám nabíjet.  Karolínka Frančíková -  

5 let 

Psali. Psala Terka (sestra) 

a dali jsme psaníčko za 

okno. A už si ho odnes. 

A přeju si Belu (to je 

princezna), Zvonilku (to 

je víla) a ještě chci 

ježka plyšovýho, Ten mě 

nebude při spaní zlobit.  

Denísek Toucha - 6 let 

Hm, psala mamina a Pa-

trička (sestra) 

A co si přeješ? Traktora 

velkýho, zelenýho a kom-

bajn. Psaníčko jsme dali 

na okno a už si ho odnes.  

Davídek Vejstrk - 5 let 

Hm psal, psal jsem sám. Napsal 

jsem si ,co já všechno chci. Já 

chci poklad - to jsou penízky a 

aby tam byl nějakej zlatej medví-

dek. 

A chci sečku jako má  táta .Má 

tam takový čísla, hadici .A ještě 

Vanesce něco (sestřičce). Asi 

knížku a telefon velký.  

Kevin Böhm - 5 let 

Ne nepsal (kroutí hlavou). Chtěl 

bych autíčko na sezení. Viděl 

jsem ho v krámu. Je na ovladač. 

A už nic jinýho nechci. 
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Vánoční anketa - děti z MŠ Rabí 

Leontýnka Florková -3,5 roku 

Psali jsme u babičky Dobrušky. Je 

to psaníčko ve schránce. Babička 

napísala auto a já chci papričku a 

uvidíme co mi přinese, asi nějaký 

překvapení. A moc si přeju piján-

ko.  

Tadeášek Kavale - 

5 let 

Jo,jo. Psala mami-

na. 

A o co jsi si psal? 

Napsal jsem si o 

mašiny a koleje. 

Takovou jako má-

me ve školce, ale 

trochu jinou.  

Honzík Svatoš - 

4 roky 

Psali, maminka 

moje. Traktor a 

valník a bagr a 

ambajn 

(kombajn). Vel-

ký traktor.  

Kubík Veselý - 6 let 

Psala Týna (sestra). 

A o co tě napsala? Já 

ani nevím. Vím jenom 

že mi napsala robota a 

nějaký stroj. Ostatní 

bude překvapení.  

Karolínka Jůnová - 6 

let 

Psala jsem já a táta 

mi pomáhal. Malova-

la jsem obrázky. 

O co? O princeznu 

ze , o "pucle ", o pe-

nál a o tašku do ško-

ly. To je vše.  

Tonička Maxová - 5 let 

Jo psaly, babička se mnou z toho 

časopisu. Přála jsem si takovýho 

psa s taškou a takovou krabičku 

na vyrábění. Teď mám největší 

radost z panenky k narozeninám. 

Napsala jsem toho víc, ale už si 

to nepamatuju.  

Leontýnka Chlanová - 5,5 roku 

Už jsem psala. Psala to babička ho-

ražďovická. 

A co  si přeješ? Nějakýho pejska        

s takovýma pěknýma očima. Já na to 

mám celý katalog. Ještě nějaký 

LEGO a ještě tablet a mimino ve va-

ně. 

Hlavně ten tablet, to je ten můj nej-

větší dárek.  

Péťa Blažková -  

4 roky 

Já jsem nepsala, 

psala maminka. A 

přeji si zámek a 

panenku. Zámek 

kouzelnej a panen-

ku taky kouzelnou. 

Jinak to nemám 

rozmyšlený.  

Prosinec byl ve školce dost hektický. Pohádkový příběh v kulturním domě, vánoční vyrábění, kresba krásných plaká-

tů s čertem a Mikulášem, besídka, živý betlém. A Mikuláš přišel až sem. Přišel s andělem, sedl si rozvážně na židli a 

začal číst z Mikulášské knihy. Tady je o každém dítěti napsáno, jak je šikovné, v čem se zlepšilo a další dovednosti. 

Na poslední straně jsou fotografie z Mikulášské nadílky ve školce.        -dh-  

Ngo Bao Linh (Ivanka) -

3,5 roku 
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V ážení občané, 

    opět nadešel adventní čas, který býval za života 
našich předků časem jakéhosi zklidnění, rozjímání a bi-
lancování. 

Čas, ve kterém žijeme my, je hektičtější a nejeden z nás 
má jistě pocit, že  utíká neuvěřitelným tempem. Ale ani to 
nám nebrání v tom, abychom si pomyslně uklidili svůj 
"pracovní stůl" a pokud možno nevstupovali do nového 
roku s žádnými resty. 

     A proto bych se chtěla touto  cestou (poté, co jsem ná-
sledující den po konání posledního, 8. veřejného zastupi-
telstva Města Rabí obdržela dopis od pana starosty) omlu-
vit, neboť - doslovně cituji: "Není vhodné, abyste na mou 
osobu útočila na veřejných zasedáních, nejsou na to zvě-
daví ani ostatní zastupitelé, ani přítomní občané a posléze 
ani já. Není to jen můj pocit, ale je to reakce od občanů 
na Vaše vystupování na zasedáních." 

A tak se Vám, milí občané, omlouvám. Ale zároveň sdě-
luji, že mé vystupování na veřejných schůzích zastupitel-
stva města v žádném případě není útokem na osobu pana 
starosty, což je mi vytýkáno.  
Jako zastupitelka mohu  během zasedání vznášet dotazy a 
mé otázky se vždy týkaly bodů uvedených v programu 
jednání. Je pravda, že jsem se ohradila proti tomu, že       
v zápisu z minulého jednání ZM bylo chybně uvedeno, 
jak jsem hlasovala. Ale máme-li jako zastupitelé právo 
volit, neznamená to, že má zároveň někdo jiný právo náš 
hlas měnit. 
Dopis od pana starosty v plném znění mám k dispozici, 
nepovažuji jej za korespondenci soukromou, neboť byl 
odeslán z jeho pracovního e-mailu na moji pracovní e-
mailovou adresu. 

Přeji Vám krásný a pokojný adventní čas, příjemné prožití 
vánočních svátků a šťastný rok 2016. 

    Marie Löffelmannová  

 
 Dotaz od p. Růžičky z Rabí: z dopisu cituji: nedávno 

jsem v archivu našel fotky asi z r. 1977, kdy zdejší občané 
brigádnicky uklízeli náměstí… to mi evokovalo letošní 
turistickou sezonu, kdy prvně za mnoho let, co pamatuji, 
parkovala až tři auta přímo na trávníku, tzv. „srdci“. Ně-
kdo by mohl namítnout, že trávník byl poškozený suchem, 
ale pořád to byl trávník a já pochybuji, že by někdo při-
pustil, aby mu něčí auto stálo na trávníku před domem. 
Zajímá mne, kdo připustil, aby ta auta tam mohla vjet a 
co ho k tomu vedlo, příště by se mohlo stát, že se bude 
parkovat přímo u pomníku, před poštou, nebo před úřa-
dem... 
Odpověď: 
 

N a dotaz odpovím, že parkování na zeleni je zakázá-

no. Pokud nedošlo z vynětí půdního fondu za úče-

lem parkování a pozemek je veden jako zeleň, zahrada, 

pole atd. Konkrétně travní plocha na náměstí je bohužel 

ostatní plochou a pozemek v celé ploše náměstí má způ-

sob využití jako ostatní komunikace. Tedy v zákoně není 

žádná možnost, jak udělit sankci za tuhle skutečnost. Ten, 

kdo povolil v době největší špičky parkovat těmto vozi-

dlům na ploše srdce, jsem byl já. Dovolil jsem si tak uči-

nit, jelikož na místě nebyl v žádném případě trávník, ný-

brž spáleniště. Tímto opatřením jsme vydělali poplatkem 

za parkování na obnovu trávníku jako takového a ulevili 

například „Akátovce“ od parkování mnohdy bezohled-

ných turistů, kteří navštívili zříceninu hradu. Ostatně, le-

tošní návštěvnost byla opravdu rekordní a náměstí praska-

lo ve „švech“.   

To dokládá rekordní výběr 356.000 Kč za poplatek parko-

vání. V loňském roce to bylo 304.000, Kč tzn. zhruba o 1 

200 automobilů více.  

Trávník je nyní zelený a po automobilech ani památky. 

Pokud se nám v příštím roce podaří trávník udržet alespoň 

z části zelený, tedy živý, automobil na něm neuvidíte a 

vandalství bude konec.   Miroslav Kraucher 

Zaslané příspěvky od čtenářů 

Zprávy z městského úřadu 

V ážení čtenáři, občané, vzhledem k uplynulému ro-

ku, cítím potřebu Vás seznámit s naší prací. Jelikož 

jsme, vyjma agendy městského úřadu, Vašimi zaměst-

nanci, tedy zaměstnanci občanů Rabí, Bojanovic a Čepic, 

budu se Vám snažit přiblížit denní chleba naší práce, kte-

rou všichni zaměstnanci, brigádníci a v neposlední řadě 

zastupitelé vykonávají pro nás všechny.  

Nedělám si iluze, že všechno, co děláme, děláme správ-

ně. Co člověk - to názor. Ale musím říct, že všichni za-

městnanci obce se snaží dělat vše s nejlepším svědomím 

a vědomím.   

Za všemi níže popsanými činnostmi je nespočet hodin 

práce, která není vidět, mnoho potu a nervů. Ostatně naše 

práce se v mnoha ohledech neliší od té Vaší, kterou dnes 

a denně máme také před očima a vážíme si jí.  

Přeji Vám všem mnoho práce a málo nervů v tom novém 

pracovní roce.  

 Řezání křoví u Rybárny. 

 Řezání křoví u JZD. 

 Řezání křoví u vodojemu. 

 Řezání křoví u vyhlídky na Rabí. 

 Výsadba ovocných stromků na vyhlídce. 

 Výsadba stromu u KD. 

 Výsadba darovaných stromků. 

 Zalévání vysazených stromků. 

 Oprava cesty u vodojemu. 

 pokračování na další straně 
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Zprávy z městského úřadu 

 Úklid před kulturním domem (kameny a suť). 

 Zhotovení zámkové dlažby pod kontejnery u KD. 

 Zhotovení zámkové dlažby pod kontejnery na náměs-
tí. 

 Oprava světelného bodu na Světlé. 

 Oprava dvoru v č.p.15. 

 Úprava sjezdu do dvora v č.p.15. 

 Úklid stodol v č.p.15. 

 Zhotovení kóje pro zimní drť ve stodole.  

 Dovoz drtě pro zimní údržbu a její uložení (16t). 

 Dovoz soli pro zimní údržbu a její uskladnění (4t). 

 Úklid chodníků a komunikací. 

 Likvidace plevelu na plochách se zámkovou dlažbou. 

 Pravidelná údržba zeleně. 

 Úklid hřbitova od starých hrobových betonů a kame-
nů. 

 Likvidace kompostu za hřbitovem. 

 Likvidace černých skládek (2x). 

 Zemní práce na Hlinovatkách a terénní úpravy. 

 Vytvoření ohniště a posezení na Hlinovatkách. 

 Zhotovení zastínění na pískovišti v Hlinovatkách. 

 Osazení lavic a stolu v altánu č.p.149. 

 Redukce keřů u č.p.149. 

 Výměny písku v MŠ Rabí. 

 Výmalba MŠ Rabí. 

 Upevnění zapůjčené TV a oprava inventáře MŠ Rabí. 

 Střihání ovocných stromků v zahradě MŠ Rabí. 

 Úklid zeleně, spadaného ovoce, listí v MŠ Rabí. 

 Nátěr dřevěných prvků v MŠ Rabí. 

 Ořez ovocných stromů u hřiště. 

 Práce na bikeparku na hřišti. 

 Oprava vodovodu z Hubenova. 

 Vytyčení ochranného pásma vodního zdroje na Hube-
nově. 

 Redukce porostu u studánky na Hubenově. 

 Výměna nefunkčního čerpadla a zpětné klapky na 
vrtu. 

 Oprava elektroinstalace vrtu a studny. 

 Odkalení vodovodu 2 x za rok. 

 Provedení odečtu vodoměrů. 

 Výměna havarijních přípojek vodovodu.  

 Oprava prasklého vodovodního řadu.  

 Oprava šoupat vodovodu. 

 Doplnění rozhlasu v Rabí. 

 Příprava pro parkovací automat 

 Příprava pro zhotovení el. připojení pro kulturní akce 
na náměstí. 

 Doplnění potřebné výbavy JSDHO Rabí pomocí dota-
ce. 

 Bezplatný převod osobního automobilu do JSDHO 
Rabí. 

 Údržba zeleně v Bojanovicích. 

 Úklid v Bojanovicích po nárazovém větru 2x. 

 Doplnění rozhlasu v Bojanovicích. 

 Doplnění osvětlení u kapličky v Bojanovicích. 

 Oprava kanalizační výpustě v Bojanovicích. 

 Nákup pozemků v Bojanovicích pro přístup k zastáv-
kám. 

 Zadání projektu na opravu autobusových zastávek. 

 Oprava odvodnění v Čepicích. 

 Řezání křoví u lesní cesty Čepice. 

 Čištění odvodnění lesní cesty Čepice. 

 Doplnění ovocných stromků u lesní cesty výsadbou 
Čepice. 

 Údržba zeleně v Čepicích. 

 Skácení ohrožujícího stromu na návsi v Čepicích. 

 Doplnění světelného bodu při výjezdu z Čepic na Ra-
bí. 

 Zavedení programu pro odečty vodoměrů. 

 Kontrola z Ministerstva vnitra ČR ohledně vyhlášek. 

 Kontrola z HZS ohledně požární bezpečnosti. 

 Změna neplatných vyhlášek.  

 Nařízení poplatku o parkování. 

 Výměna značení na náměstí. 

 Zhotovení pasportu značek a komunikací. 

 Zajištění pracovních míst dotovaných Úřadem práce. 

 Vytvoření BOZP režimu organizace a rizik pracoviš-
tě. 

 Revize nářadí. 

 Revize tlakových nádob a plán revizí. 

 Elektrorevize budov a strojů vč. plánu revizí. 

 Revize protipožárních zařízení v budovách. 

 Změna výše plateb za silovou elektřinu od ČEZ. 

 Zřízení bankovního účtu bez poplatku a dalších nákla-
dů na vedení. 

 Vyřízení stavebního povolení atd. pro nový vrt. 

 Výměna elektronického zabezpečení na MÚ. 

 Infocentrum  (pokladna, ověřování, režim pracovních 
úvazků). 

 Zavedení elektronické evidence hotovostních plateb. 

 Hotovostní platby přijaté i vydané  počet -1200.  

 Zajištění zimní údržby v Bojanovicích a Čepicích do-
davateli. 

 Zajišťování oprav nářadí, strojů, nákupy materiálu, 
nákupy ochranných pracovních pomůcek, nákupy 
pohonných hmot. 

 Nákup akuvrtačky, míchadla na beton,vodního tlako-
vého čističe, benzínové sekačky, malého křovinořezu, 
sds plus vrtačky, hadic na vodu, drobného nářadí 
(gola sada,šroubováky, kleště, klíče), hrábě Fiskars, 
košťata Fiskars, fukar-vysavač na listí.  

 Vyhodnocení předchozích dotačních podpor a kontro-
ly dotačních titulů (č.p.57, č.p.15, výstavba bytů na 
hřišti. 

 Součinost s ÚP Sušice – dotace na zaměstnance ( mě-
síční náklad pro město na jednoho zaměstnance 241 
Kč/měsíc) 

 Žádosti o dotace na osvětlení přechodu pro chodce, 
oprav podlah v KD, opravy vodovodu, vybavení JSD-
HO. 
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 Dražba lesního pozemku, nákup pozemků, řízení 
na Katastrálním úřadu. 

 Nákup nového čerpadla a náhradního čerpadla do 
vrtu. Vše, co je ve vrtu osazeno, musí být také na 
skladu, instalační mat., elektroinstalační mat. atd. 

 KD ceník, provozní řád, doplnění vybavení. 
 Řešení stížností (10x), žádostí (90x), trestních 

oznámení (1x), podnětů od občanů (nespočet) 
 Správní řízení, rozhodnutí -10x. 
 Spisy přijaté a odeslané (pošta, dokumenty atd.) - 

980 ks. 
 Uskutečněné svatební obřady – 24x. 
 Faktury přijaté a odeslané – 340x. 
 Elektronická úřední korespondence přijatá i ode-

slaná  - 3000 zpráv. 
 130 hlášení místním rozhlasem 
 Výše popsané bylo zajišťováno naposled vlastním 

automobilem - 4500 Km.  
 
Právě jste přečetli základní výčet naší uplynulé čin-

nosti – v příštím roce na shledanou. 
 
  Miroslav Kraucher - starosta města  

                                                                          

Zprávy z městského úřadu

Oslavenci v lednu 2016 

70 let   Hejpetrová Helena  Rabí 
 

Oslavenci v únoru 2016 

65 let   Zemen Václav   Rabí 

85 let   Potužníková Josefa  Čepice 

92 let  Kubovcová Marie   Čepice 

 Přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Zemřeli 

Jindřich Švehla  Bojanovice 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

POZOR: Změna vývozu komunálního odpadu od  

8. října 2015 - každý čtvrtek 

Žádáme spoluobčany, chataře a chalupáře, aby přišli 

zaplatit vodné na městský úřad. 

Starostu je  možné zastihnout na úřadě  ve středu v 

úředních hodinách. 

Knihovní fond se na podzim obohatil o 

180 knih v rámci výměnných souborů z 

Městské knihovny Sušice. Z naučné 

literatury můžeme nabídnout knihy o 

historii, o Šumavě a o Vánocích. 

Z beletristické literatury převažují opět 

historické a romantické příběhy, detek-

tivky a také několik knih pro děti. Vět-

šinou se jedná o aktuální tituly, určitě si 

nějaké čtivo na dlouhé zimní večery u 

nás vyberete. Zde přinášíme tři z nich, 

které stojí za přečtení: 

Vlastimil Vondruška – Zločin na Bez-

dězu 

Jubilejní dvacátý příběh 

královského prokurátora a 

správce hradu Bezděz Ol-

dřicha z Chlumu se ode-

hrává přímo na Bezdězu a 

v hlubokých lesích, které 

ho obklopují. Tajemný 

zločin pomáhají řešit jako obvykle pa-

noš Ota a velitel Diviš a své si k němu 

řekne i Ludmila z Vartemberka. I když 

případ zpočátku vypadá jasně, rychle se 

komplikuje a sám Oldřich z Chlumu je 

překvapený, jakou zlobu může skrývat 

lidská duše. 

Joy Fieldingová – Teď 

neplač 

Další strhující kniha Joy 

Fieldingové, která udrží 

čtenáře v napětí až do  kon-

ce. Vypráví o šťastné rodině, jejíž po-

kojná rodinná idyla skončí v okamžiku, 

kdy zavolá manželova bývalá žena Jo-

an, těžká alkoholička, že Bonnie a její 

dcerce hrozí nebezpečí.  

Lars Kepler – Písečný 

muž 

Jedné chladné noci se ve 

Stockholmu objeví mla-

dý muž, který kráčí po-

dél železničního mostu.  

Je silně podchlazený a  

má těžký zápal plic. Kromě toho v ne-

mocnici vyjde najevo jeden šokující 

fakt: podle úmrtního listu má být tenhle 

člověk už sedm let mrtvý. Kde ten člo-

věk celé ty roky byl? Od této švédské 

manželské dvojice píšící pod pseudo-

nymem Lars Kepler máme i zatím po-

slední letošní román s názvem Stalker.            

    -knihovna-  

 

M ěstská knihovna Rabí přivítala v polovině listopadu děti z MŠ Rabí a při-

pravila pro ně dopolední hodinku zaměřenou na knížku a pohádky o víle 

Amálce. Navštívit nás přišlo deset dětí. Ty si poslechly pohádku z knihy Říkání 

o víle Amálce Václava Čtvrtka a pak si vybarvovaly obrázky. Předškoláci vše 

zvládli s bravurou, menším dětem pomáhaly paní učitelky. Děti při malování 

zpívaly hezké písničky a to si zasloužilo sladkou odměnu a taky promítnutí 
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K alendářně sice ještě nějakou dobu bude 

vládnout podzim, nicméně zima se po-

malu ale jistě hlásí o své slovo v podobě ran-

ních mrazíků a první sněhovou pokrývkou. Ta 

se prozatím drží jen v horských oblastech, ale 

nebude to dlouho trvat a pokryje i nižší polo-

hy. Je pravda, že v tuto roční dobu na zahradě 

nic nekvete, listy ze stromů dávno opadaly, ale 

mnohé dřeviny naše zahrady zdobí i teď, a to 

například svými barevnými plody (dřišťál, ra-

kytník, hlohyně, cesmína, skalník), které jsou 

mimo jiné také potravou pro ptactvo. 

Je pravdou, že nyní moc práce na zahradě není 

ve srovnání například s jarem, ale přesto ne-

smíme zapomenout na některé důležité úkony: 

okrasné trávy a konifery bychom měli svázat 

provázkem, aby je těžký sníh nepolámal. Je 

vhodné zejména u jehličnanů sněhovou po-

krývku setřást dolů. Pokud máte na zahradě 

nově vysazené stromky nebo trvalky, ještě 

teď, dokud nemrzne, je dobré je zalévat, aby 

nezaschly.  

Podle potřeby zalévejte přezimující balkonov-

ky (substrát nesmí být přemokřený).  

A nezapomeňme také na ptactvo, které u nás 

přečkává zimu tím, že jim do krmítek nasype-

me slunečnici nebo proso a pověsíme jim ke 

krmítku kousek loje. 

Letos vyšla první adventní neděle na 29. 11., 

proto jistě ve Vašich domovech hoří první svíč-

ka na adventních věncích, okna máte vyzdobe-

ná zimními truhlíky, na dveřích visí vánoční 

věnec a užíváte si tu kouzelnou atmosféru. Po-

kud jste to ještě nestihli, nevadí . Porozhlédněte 

se po své zahradě a hned máte materiál pro pří-

pravu svátečních dekorací. Do pokoje použijte 

buď jedlovou chvůj nebo tůji a adventní věnec 

přizdobte například skořápkami z ořechů, sko-

řicí, sušeným pomerančem, baňkami a stuhou a 

dílo je na světě. Na okenní truhlíky můžete po-

užít jakoukoli chvůj, i smrkovou, nebo napří-

klad mahon, který jej ozdobí nejen svými listy, 

ale i plody.  

K adventu a vánočním svátkům se váže spousta 

tradic a na jednu z nich určitě nesmíte zapome-

nout, a to 4. 12. nastříhat barborky. Je to starý 

lidový zvyk, kdy se větvičky třešní dají doma 

do vázy, aby do Štědrého dne vykvetly. Roz-

kvetlé barborky symbolizují příchod nového 

světla v podobě Ježíše Krista, ale také prý, že 

se dívka, která vložila barborky do vázy, do 

roka vdá. 

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám touto 

cestou popřála krásné a klidné Vánoční svátky 

a jen to nejlepší do nového roku.  

 

V ánoce nejsou svátky přejídání. 

Mysleme hlavně na pohodu a 

svou rodinu. Kdo chce vidět zlaté pra-

sátko, uvaří si zajisté kubu a večer se 

dočká dárků pod stromečkem. 

Vánoční kuba 

Sušené houby 5 lžic 
Kroupy  300g 
Sádlo   3lžíce 
Cibule  1 velká 
Česnek  5 stroužků 
Majoránka 
Pepř mletý 
Sůl 
 

Kroupy propláchneme a ve větším 
množství vody vaříme doměka. Cibuli 
nadrobno pokrájíme a osmahneme, 
přidáme posekaný česnek, předem na-
močené houby, osolíme, přidáme ma-
joránku a dusíme doměkka. Takto po-
dušené houby smícháme s kroupami a 

dáme na 30 min. zapéct do trouby. 

Tip: místo krup lze požít i jiné surovi-

ny - bulgur, různé druhy rýže. 

Tvarohová vánoční štola 

Hladká mouka 1kg 
Cukr krystal  300g 
Kypřicí prášek 2 
Vanilkový cukr 2 
Tvaroh  500g 
Máslo   300g 
Vejce   4 kusy 
Kandované ovoce 120g 
Rozinky namočené v rumu 120g 
Mandle, oříšky 120g 
Kůra z citronu 
 

Promícháme mouku s cukrem, vanil-
kovým cukrem a kypřicím práškem. 
Přidáme tvaroh, rozměklé máslo, celá 
vejce, rozinky, nasekané mandle a oře-
chy, kandované ovoce, nastrouhanou 
kůru z citronu. 

Vypracujeme těsto a vytvarujeme što-
ly. Dáme na plech. Potřeme rozpuště-
ným máslem a pečeme ± 50 min. při 
180 ºC. Během pečení štolu potíráme 
máslem. 
 

Tip: ještě teplou upečenou štolu natře-
me máslem a obalíme v moučkovém 
cukru. Štola je nejlepší proležená dru-
hý den.    

  Dobrou chuť.  
  Carpe diem. 
 

RECEPT 
Text: františek PODLOUCKÝ 

 Zahradničení 
text a foto: Ing. Pavlína ŠIMÁČKOVÁ 

podle chuti 

vlastní tvorba vánoční dekorace 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

 
Usnesení č.8/2015 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 18.11.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57 

Počet přítomných zastupitelů 9, omluveno 0 ZM Rabí je usnášeníschopné. 

1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Václava Hejpetra a p.Vladimíra Sedláčka a  
zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. Marii Jamrichovou. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

2)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání včetně doplněných bodů. Pro 9 
Tento bod byl schválen 

3) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.7 bez výhrad 
 Pro 9 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 

4)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.11/2015 a č.12/2015 dle návrhu. 
 Pro 9 
Tento bod byl schválen 

5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2016 v paragrafech. 

Příjmy ve výši celkem 8 038 640,-Kč 

Výdaje ve výši celkem 6 876 713,-Kč 

Rozdíl ve výši  + 1 161 927,-Kč 

Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Boltík) 
Tento bod byl schválen 

6) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace 3 000,-Kč Diakonii ČCE-Západní Če-
chy za účelem pořízení notebooku pro potřeby klientů stacionáře Klíček v Sušici. 
 Pro 9 
Tento bod byl schválen 

7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, kterou se vydává Požární řád 
města Rabí.  
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

8) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a) zřízení inventurní komise ve složení: předseda – Petr Nový, členové   - Petr Balcar, Marie Jamrichová, Eduard   

Potužník, Iveta Nováková, Ladislav Pretl,Václav Hejpetr ml. 
Pro 9 
Tento bod a) byl schválen 

b) plán inventur na rok 2015 s platností od 1.12.2015 do 31.1.2016 
Pro 9 
Tento bod b) byl schválen 

9) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o zrušení Obecně závazné 
vyhlášky k zajištění čistoty a pořádku v obci a chovu hospodářského zvířectva roku 1994 a Obecně závazné vy-
hlášky č.1/2007 o místním poplatku za provozované výherní hrací přístroje ( důvodem je jejich neslučitelnost 
s platnými zákony ). 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

10) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřizovací listinu JSDHO Rabí. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

11)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Řád ohlašovny požáru. 
Pro 9    
Tento bod byl schválen 

12) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění sídla spolku včelařů a SDH Bojanovice v čp.57  .  
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
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13)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přechod nájemního vztahu s Městem Rabí v čp. 66 mezi paní Danou 
Heřmanovou a Josefem Heřmanem z důvodu odhlášení paní Heřmanové do nového místa trvalého pobytu a pověřuje 
starostu podpisem nové nájemní smlouvy od 1.1.2016 na dobu určitou jednoho roku s možností opakovaného pro-
dloužení za stávající výši nájmu. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

 

14)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej p.p.č.1344/1 v k.ú. Rabí.  

Pro 0               proti 7            zdrželi se 2 (p. Lőffelmann, p.Lőffelmannová) 
Tento bod nebyl schválen 

 
15) Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje směnu pozemků po předchozím vyvěšení záměru, p.p.č.1727/4 (105 
m2)  v k.ú.Rabí  ve vlastnictví Radislava, Romany,Roberta, Marie Koprdových za p.p.č.227/1, 1726/10 ( celková 
výměra 92 m2) ve vlastnictví Města Rabí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Všechny náklady související se 
směnou hradí žadatel. 

Pro 8         proti 0                  zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová) 
Tento bod byl schválen 

 

16)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění stavby na p.p.č.1257/2 v k.ú.Rabí. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

 

17) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavební záměr na p.p.č.1581/4 v k.ú. Rabí. Pro 9 
Tento bod byl schválen 

 
18) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr napojení na kanalizaci a vodovod k záměru stavby na 
p.p.č.1581/4 v k.ú. Rabí za podmínek, které upřesní správce firma Aquašumava. Při splnění podmínek pověřuje ZM 
starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti, které se týká uložení potrubí z domovní čistír-
ny odpadních vod. 
Pro 9  
Tento bod byl schválen 

  
19) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje  nákup parkovacího automatu dle předloženého návrhu firmy WSA 
doprava a parkování s.r.o.,Radnice za cenu 176 091,-Kč a zařadit do majetku na účet 022 (samostatné hmotné movité 
věci) a upravit rozpočet v § 2219 a položce 6122. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 

 

20) Návrh- Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí nabídnutou cenu p.Kalného za p.p.č.64/1, 7/3 a 7/2 a pověřuje 
starostu oslovením firem na studii přestavby a využitelnosti stavby. 
Pro 9 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 

 

21) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje redukci porostu na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkce 
lesa na p.p.č.1283/3,1344/1,1344/2,1746/1 v k.ú. Rabí. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

 
…............................................                                            ............................................. 
     Miroslav Kraucher                                                                       Petr Nový 
       starosta města                                                                            místostarosta    

V minulém čísle Rábských novin došlo k chybě při přepisu Usnesení č.7.  Originál správného znění Usnesení je k 

dispozici na MěÚ Rabí. Tímto se všem čtenářům omlouváme za případné komplikace. Děkujeme za pochopení. 

                -red- 
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