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Jsem tady rád s Miroslavem Šobrem 

 

 

 

 

D okázal na 
ni civět celý večer tak, 

aby si toho nikdo nevšiml.  O 
ženských toho moc nevěděl. 
Dva starší bráchové se mu ne-
svěřovali a přes týden byl ve 
škole jen s klukama.  

Znal ji od vidění z tancovaček, 
ale právě teď na hasičském 
bále jakoby nikdo jiný neexis-
toval. Kaštanové vlasy vyčesa-
né do drdolu, krátké pouzdro-
vé šaty. Vesnická holka spíš 
kost a kůže, nenápadná. Ale 
ten úsměv, který měla, byl 
nepřehlédnutelný. 

 Půjde pro ni tancovat. Bude 
se dotýkat jejích šatů a celou 
dobu ji bude držet za ruku. 
Možná se mu podaří pohladit 
ji po zádech a sjet rukou až     
k pasu. Moci ji tak obejmout! 
Její dech bude v náznacích 
cítit na krku. Jen malý nepatr-
ný závan dechu způsobí, že 
jeho paže ji stisknou pevněji. 
Podívá se jí do očí… 

 

Odvrátil se a popošel dál, aby 
ji ztratil z dohledu. Dnes ještě 
ne.  

Za chvíli začali hrát pro dám-
skou volenku. Ze zvědavosti 
se otočil. Stála vedle něj. 

* 

V sobotu a v neděli si ze zvy-
ku ráno vždycky pospal, i 
když byl už dávno v důchodu. 
Dnes se mu z postele také ještě 
nechtělo.  Na oběd přijedou 
děti a vnoučata. A večer jdou  
s bráchou na  bál. Ležela k 
němu zády. Byly jí vidět jen 
vlasy barvy kaštanu a podle 
toho, jak oddechovala, poznal, 
že ještě spí.  

Plesová sezona začala. 

 
Příjemné počtení přeje 
 
   Eva Dušková  

pokračování na další straně 

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (39) pra-

cuje jako odborný asistent na katedře 

Fyzické geografie a geoekologie Příro-

dovědecké fakulty Univerzity Karlovy    

v Praze. Je rodákem z nedalekých Bíle-

nic, kam pravidelně dojíždí a doma se 

cítí zde, v Pošumaví. 

 

Míro,  chodili jsme spolu do základní 

školy v Žihobcích, jsme stejně staří a 

myslím, že máme mnoho společného -

nejen to, kde se cítíme být doma. Napa-

dlo tě už tenkrát v Žihobcích „na zám-

ku“, že chceš být učitelem? 

Popravdě být učitelem mě hodně lákalo, 

až když jsem se rozhodoval, kam se vy-

dat po gymnáziu. Kromě geografie a 

kartografie jsem byl přijat i na učitelství 

matematiky a zeměpisu, rozhodl jsem se 

nakonec spíše pro tu vědu. Oproti kla-

sickému učení ve škole mám práci vý-

razně obohacenou terénním výzkumem, 

takže se dostanu z města do přírody. 

Jaká byla cesta na přírodovědeckou 

fakultu? Co tě motivovalo ke studiu 

přírody? 

Nejvíce mě ovlivnilo studium na gym-

náziu v Sušici, zejména asi učitel země-

pisu Mgr. Kratochvíl. Na jeho hodiny 

zeměpisu jsem se těšil asi nejvíce. Vždy 

mě bavily zejména přírodovědné před-

měty a témata. Jako mladý jsem také 

velmi toužil cestovat a poznávat různé 

typy krajin z celého světa. 

Čím se zabýváš ve své výzkumné čin-

nosti? 

Jsem fyzický geograf a zabývám se 

zejména hydrologií a výzkumem stoja-

tých vod, voda je tedy mým hlavním 

tématem.  

Začínal jsem výzkumem nejmenšího 

šumavského ledovcového jezera Laka, v 

rámci doktorského studia jsem se zabý-

val všemi typy přírodních jezer v Česku, 

přičemž jsem se snažil do vybraných 

lokalit zařadit co nejvíce jezer z našeho 

okolí (Čimické jezírko, jezírko U Kyzu 

u Zadova, ostatní šumavská ledovcová 

jezera i několik jezírek v Modravských 

slatích). V poslední době se zabývám 

výzkumem odtoku vody v pramenných 

oblastech vodních toků, přičemž naším 

zásadním studovaným územím je pra-

menná oblast Otavy, kde máme v povo-

dí Modravského a Roklanského potoka 

několik modelových povodí.  

Je tam osazeno mnoho různých přístrojů 

a čidel a motivem je poznat, jak pramen-

né oblasti fungují v době různě velkých 

úhrnů srážek, jak můžeme vodu co nej-

více zdržet v povodí apod. Další vý-

zkumnou oblastí, kde trávím hodně ča-

su, je přírodní niva Lužnice mezi Ha-

lámkami a Suchdolem nad Lužnicí. Zde 

se snažíme poznat fungování štěrkových 

uloženin nivy v době různě vysokých 

vodních stavů.  

Také sledujeme vývoj odškrcených říč-

ních jezer podél toku, který se dynamic-

ky mění u některých lokalit po každé 

větší vodě. Široká niva Lužnice v tomto 

úseku má i výrazný podíl na transforma-

ci (zpomalení a snížení extremity) po-

vodňových vln. 

 

Foto: Instalace automatické meteorologické 

stanice v Kyrgyzstánu. Údolí Koltor,       

Kyrgyzský hřbet, Ťan-Šan. 
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V našem okolí jsi měl několik před-

nášek o svých cestách a výzkumech   

v zahraničí. Mohl bys přiblížit našim 

čtenářům tuto činnost? Čeho se tý-

ká? 

Začalo to mým studijním pobytem     

v rámci doktorského studia na jezeře 

Bajkal, kde jsem měl možnost zapojit 

se s pracovníky ruské akademie věd 

do výzkumu nejhlubšího jezera světa. 

Byl to obrovský zážitek po pracovní 

stránce (v rámci výzkumné pracovní 

cesty jsme projeli celé jezero), o ví-

kendech jsem si vždy naplánoval něja-

ký výlet do okolních hor či tajgy.  

Od roku 2004 jezdím téměř každý rok 

do Kyrgyzstánu. Zde se zabýváme 

výzkumem nebezpečných vysokohor-

ských (převážně ledovcových) jezer, 

která hrozí průvalem své hráze a ná-

slednou katastrofální povodní dole     

v údolí. Naším úkolem je vyškolit 

místní pracovníky k používání moder-

ních přístrojů a zařízení, navrhujeme 

systém včasného varování před po-

vodněmi. Na jedné lokalitě jsme reali-

zovali technické řešení na zpevnění 

hráze sesuvem hrazeného jezera, v 

jehož hrázi se při pravidelných přeli-

vech vytvářela a prohlubovala erozní 

rýha. V extrémně teplém létě 2015, 

kdy docházelo k výraznému tání le-

dovců v kyrgyzských horách, se naše 

řešení velmi osvědčilo.  

Další dvě řešení na jiných lokalitách 

máme připravena k realizaci. Spolu-

práce s kyrgyzskou stranou bohužel 

vázne na jejich finančních možnos-

tech. 

Nejraději ale mám přednášku o Pata-

gonii, kde jsem byl soukromě. Byla to 

nejlepší expedice, na které jsem se 

účastnil. Nádherné horské vrcholy, 

sopky, ledovce, jezera, řeky, valdivi-

ánský prales... 

Vraťme se ze světa k našim vodám. 

Loňský rok byl velmi teplý a suchý, 

jak to vypadá se stavem vodních zdro-

jů v Česku? Dokážeš odhadnout bu-

doucí vývoj?  

Ano, je to tak, loňský rok byl vůbec 

nejteplejším rokem v historii měření 

na Zemi. Dokonce i u nás v Česku 

bylo přepsáno mnoho rekordů. Provo-

zuji v Bílenicích vlastní měření teplo-

ty vzduchu a srážek a podle průměrné 

teploty loňského roku bychom dle 

dlouhodobých průměrů spadli někam 

do nejteplejších oblastí Česka (např. 

Znojemsko). S vysokou teplotou a 

nízkou vlhkostí bohužel souvisel i 

deficit srážek, v Bílenicích byl úhrn za 

rok 2015 pouze 396 mm, který se pro-

jevil zejména v letních měsících.  

Jezdím se koupat na jez na Otavu do 

Žichovic, takto teplou vodu v Otavě 

jsem ještě nezažil. Bohužel vody bylo 

i velmi málo, na mnoha místech         

v Česku dokonce výrazně poklesla 

hladina podzemní vody, na některých 

místech vyschly studny a malé vodní 

toky...  

Musíme doufat, že se podobná situace 

nebude opakovat i v letošním roce, 

protože zásoby vody se zdaleka nedo-

plnily (v Orlíku stále chybí zhruba 25 

% vody) a pokud by se nedostatek 

srážek opakoval i v letošním roce, lze 

očekávat výrazně větší problémy. Mu-

síme si uvědomit, že jsme silně závislí 

na srážkové vodě. Co nenaprší, to ne-

máme, protože k nám téměř žádná 

voda nepřitéká od sousedů, všechna 

voda od nás odtéká.  

Musíme s ní proto šetřit, byť na první 

pohled jí máme zatím dostatek. Důle-

žitá je i ochrana vody před znečiště-

ním. 

Souhlasím s tebou, skutečnost je ta-

ková, že vysychají studny a prameny 

slábnou. V této situaci jsou lidé bez-

mocní a řeči o šetření vodou jaksi 

pozbývají na významu, když neteče... 

inu matka příroda, dalo by se říci. 

Respekt k životu kolem nás chybí. 

Bohužel podle prognóz to v budoucnu 

nebude lepší. Očekává se vzestup tep-

loty, množství srážek se výrazněji mě-

nit v našem regionu nemá. Co je ale 

zásadní, je předpoklad, že objem srá-

žek sice zůstane stejný, ale doba jejich 

vypadávání se bude zkracovat. Jinak 

řečeno, bude pršet méně často, zato 

intenzivněji, formou např. přívalových 

dešťů. Dále se předpokládá, že se zvý-

ší podíl zimních srážek, které ale bu-

dou padat více ve formě deště než 

sněhu.  

To jsou pro nás všechno špatné zprá-

vy, protože se zmenší možnost dosta-

tečného vsakování co největšího obje-

mu vody, aby se doplňovala zásoba 

podzemní vody, kterou využíváme ve 

studních a která napájí řeky v době, 

kdy neprší. Musíme tedy pracovat na 

tom, abychom vodu v krajině co nej-

více a nejdéle zadržovali.  

Bohužel se musíme připravit i na to, 

že nás čeká více extrémních situací 

než v minulosti, přibude (a už i přibý-

vá) povodní i such. V devadesátých 

letech jsme s příchodem katastrofální 

povodně na Moravě a ve Slezsku zjis-

tili, jak jsme špatně připraveni na po-

vodně. Leccos se od té doby změnilo 

k lepšímu. V loňském roce jsme zjisti-

li, že na sucho jsme připraveni ještě 

hůře, navíc sucho je svým způsobem 

horší než povodeň, protože trvá mno-

hem déle a ve výsledku může napá-

chat daleko více škod. 

Na závěr prozraď, proč se sem rád 

vracíš? Například každý rok tě vidím 

běhat za SDH Bílenice na okrskové 

soutěži. Běháš pořád dobře. 

Já i manželka máme v Bílenicích rodi-

če i kamarády a máme to zde rádi, 

prožil jsem zde dětství. Mimochodem 

v Rabí jsem se ženil. Mám rád tento 

kraj pro jeho pestrou přírodu, kde se 

střídají pole, louky a lesy. Navíc je 

potřeba si odpočinout od práce u počí-

tače a za katedrou, volno si většinou 

snažím plánovat tak, aby byl nějaký 

pohyb - např. práce v lese, na zahradě, 

kolem domu. Věnuji se zde i svým 

koníčkům, dříve velmi aktivně hasič-

skému sportu. Bohužel jsme zestárli a 

máme i jiné závazky, takže si udělám 

čas na okrskovou soutěž a pak na jed-

nu dvě soutěže jako rozhodčí. Původní 

parta se bohužel nesejde již tak často a 

vydobyté úspěchy SDH Bílenice si 

připomeneme pouze u fotek či videa... 

Více se věnuji různým pracím kolem 

domu, v dílně a také malé dceři. Když 

je potřeba, přiložím ruku i při brigádě 

pro obec. 

Děkuji za rozhovor. 

Eva Dušková 
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 Čepice / Události

C ukroví. Voňavé, sladké a 

neskutečně dobré, když jej cho-

díme ujídat před Vánocemi do 

krabice. Teď už to najednou není 

ono... 

Bramborový salát. Výborný, ale dnes 

už víc nesníme a zítra nebude tak 

chutnat… 

Dárky. Tolik jsme se těšili, ještě si je 

na moment užijeme a pak už jen 

sklízíme roztrhané vánoční papíry a 

všudypřítomné stuhy… 

Vánoční atmosféra. Stále tu je, ale za 

chvíli vyprchá, prvním zmáčknutím 

dálkového přepínače televize je 

nenávratně pryč... 

Co takhle prodloužit si Štědrý večer 

společným setkáním se sousedy? Na 

mostě nad Otavou, která jakoby v ten 

večer byla obzvlášť romantická? 

Tak tohle praktikujeme již pár let a 

nepřestává nás to bavit. Praskání 

ohně, vánoční punč i svařák a 

svátečně ozdobený "náš" Sv. Jan 

Nepomucký, povídání a přání si se 

sousedy navzájem. A na závěr 

vánoční koleda na lesní roh Luboše 

Brabce, tak to už neodmyslitelně patří 

k Vánocům v Čepicích.   -jk- 

J arní teploty  přilákaly na břeh Ota-

vy i do jejích vln více než stovku 

diváků  a téměř pět desítek vodáků - 

VI. ročník Vánočního splouvání Ota-

vy s Lubomírem Brabcem  už je mi-

nulostí. 45 evidovaných a 2 kajaky 

nečíslované - tolik lodí se vydalo na 

Otavu v sobotu dopoledne, aby dodr-

želo tradici vánočního splouvání ře-

ky, které před šesti lety, tehdy oprav-

du v mrazu a ledu, začalo ve skrom-

ném počtu. Každým rokem se počet 

účastníků vánoční plavby zvyšuje a 

všichni stále doufají, že opravdu sníh 

a mráz opět bude, aby jízda byla dob-

rodružnější. Ale to, kvůli čemu se do 

Sušice na druhý svátek vánoční sjíždí 

desítky vodáků, je především atmo-

sféra celé akce, originalita, přátelé a 

dobrá zábava nejen před vyplutím a 

na vodě, ale i na "doplavné" v  cílové, 

čepické hospodě. I letos se dařilo - 

pravda, sem tam se někdo namočil, 

ale vzhledem k počasí to vlastně ni-

komu nevadilo. Mezi účastníky ne-

chyběli vodáci všech věkových kate-

gorií, někteří  tématicky kostýmova-

ní', tradičně je alespoň na jedné z lo-

dí  přítomen i čtyřnohý záchranář. Za 

organizaci a technické zabezpečení 

patří poděkování Půjčovně lodí Ota-

va, Lubomíru Brabcovi, vodákům za 

skvělou účast a divákům za vydatnou 

podporu. Příští rok, na Štěpána na 

viděnou na břehu Otavy v Sušici...  

 zdroj: isusice.cz  

Foto: J. Potužník, J. Pavlovič, A. 
Staňková 

V yšlápnout si na Silvestra na 

některý z blízkých kopců 

praktikuje dnes už kdekdo. My, velcí 

milovníci turistiky, jsme to už loni 

vylepšili a vyšlápneme si hned na 

kopce dva. A že je to akce oblíbená, 

dokazuje i počet zúčastněných - letos 

z Čepic vyrazilo přesně 66 lidiček 

všech věkových kategorií. Jako první 

jsme si vyšlápli na Svat, kde již 

čekali kamarádi z Dobršína. Tam 

jsme opekli nějaké buřtíky, 

popovídali, popřáli si hezký nový rok 

a pokračovali směr Čepičná ke 

křížku. 

Tam takřka ve stejnou chvíli dorazili 

další kamarádi, tentokráte ti                

z Budětic. S pohoštěním teď byla 

pomyslná řada na nás, tak jsme se 

toho rádi ujali.  
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 Čepice / Události

Ovšem to by nebyli Budětičtí, aby 

opět něco nepřinesli, takže  s prázd-

ným žaludkem rozhodně nikdo neod-

cházel. Tekuté občerstvení také ne-

chybělo, pro milovníky chmelu se 

čepovalo moc dobré čepické pivko 

Šafář a ani o ostřejší nápoje nebyla 

nouze. Společně jsme příjemně popo-

vídali, informovali se o dalších ak-

cích, prostě opět podařená část dne.  

Asi nebyl nikdo, komu by se chtělo 

domů, nicméně museli jsme, všechny 

nás čekal ještě dlouhý silvestrovský 

večer. A ten jsme si chtěli také dosta-

tečně užít....    -hs- 

D louho očekávaný sníh napadl... 

Tato akce byla neplánovaná, 

neorganizovaná, ale za zmínku roz-

hodně stojí. 

Dva týdny po skončení vánočních 

prázdnin konečně napadl sníh. Snad 

všechny sněhunatěšené místní děti a 

jejich rodiče napadlo totéž, a tak se 

nás na kopci nad Čepicemi sešlo přes 

třicet. Na tom by nebylo vůbec nic 

zvláštního, takto obšancovaných kop-

ců v našem okolí byla v tu chvíli 

spousta. Unikátní byl spíš způsob 

našeho dovádění. 

Nejdřív přišla na řadu pochopitelně 

klasika - saně, boby, pekáče a já ne-

vím, co ještě. Když byly děti jakž 

takž vydováděné, přivezl jim Jirka 

Sulán opravdovou lahůdku - mega 

obrovskou duši, na kterou se namač-

kalo hned několik dětí, samozřejmě 

bez mrňousků.  No a pak tu duši za-

přáhl za auto a jezdil s nimi nahoru a 

dolů, tam a zase zpátky.... Adrenali-

nová jízda sněžných nadšenců trvala 

několik desítek minut a podle toho 

taky dětičky pak vypadaly. Zmrzlé, 

zafoukané, ale z jejich růžových tvá-

řiček bylo jasně patrné, že se jim to 

moc líbilo. A tak to má být.    -hs-

 

P ři přípravách si někdo povzdech-

ne „ach jo – už zase“, jiný, ale 

„hurá – už zase!“. Těch druhých je 

naštěstí většina, jinak by nemělo ani 

smysl hody pořádat. Že už od 6 hodin 

od rána jsme v pohotovosti, aby bylo 

potřebné připraveno a aby nic nechy-

bělo - netřeba zmiňovat. 

Pak si stačí už jen vykasat rukávy a   

s chutí do práce. Ovar, gulášek, jitr-

ničky, jelítka, tlačenka, sulc i slavná 

polévka, odsýpá to, a tak je v 5 hodin 

odpoledne vše hotové.  

Podařilo se. Strávníkům chutnalo, 

dobré jídlo a dobrá nálada... V neděli 

odpoledne při velkém úklidu se stači-

lo zeptat: tak za rok zase? Odpověď 

je nasnadě - jak jinak.  

Děláme to přece pro sebe a týmový 

duch v Čepicích vždy vítězí. Všem za 

to velké díky.  -hw-

V  sobotu 6.2.2016 se nás na ná-

vsi u kapličky v Čepi-

cích         v pravé poledne sešlo cca 

75 masek. Přestože někteří "skalní" 

účastníci nemohli, přibyli jiní, a to 

hlavně děti. 

 Než jsme se stačili seřadit na focení, 

které tradičně probíhá před a po prů-

vodu, vyslechli jsme si z místního 

rozhlasu projev pana starosty, Miro-

slava Krauchera, který nás opravdu 

mile překvapil. Zahájil naše maso-

pustní řádění a předal nám pomysl-

nou vládu nad vsí. 
Jako první jsme vyrazili do obchodu 

Jany Polankové a pak postupně obešli 

celou ves. V každé chalupě nás čeka-

lo příjemné občerstvení a pěk-

né  počasí dodalo tu pravou atmosfé-

ru. Všichni si to jistě užili, jak děti, 

tak i dospělí a někteří z nás již pře-

mýšlejí, za jakou masku půjdou příští 

rok.            -pm- 
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 Čepice / Události (foto: Jaroslav Potužník)

 

 Rabí / Události

T olik lidí jako letos při naší tradič-

ní novoroční vycházce s námi 

ještě nešlo - 41 občanů, 3 psi a kočá-

rek s malým Ondřejem Hejpetrem. 

Jen od rodiny Petra Balcara bylo re-

kordně 13 členů. Šli jsme zvolna, po-

vídali si a vzpomínali na loňský rok, 

kdy na nás nahoře čekalo svařené ví-

no. Jen Eva s Tomášem Nárovců se 

usmívali a popotahovali batohy na 

zádech. Na vrchu jsme se kochali 

známým pohledem na Rabí a mezitím 

se ozvalo: „Kdo si dá horký čaj nebo 

svařáček s kapkou rumu?“ To bylo velmi milé pozvání, 

neodolali jsme a vše vypili na zdraví, abychom ocenili 

obětavost potřebnou k vynesení nákladu. Pak už jen Ven-

dy s Radkem Fryjů rozdala všem vlastnoručně vyrobené 

značky naší šlápoty a ani se nikomu nechtělo dolů, takové 

to bylo hezké setkání. Zakončení vycházky bylo na kaž-

dém jednotlivci, někteří zamířili 

domů, někteří do obou hospůdek. 

Tak zase za rok ve stejnou dobu! 

   -mj- 
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 Rabí / Události

 

S tejně jako v loňském roce mě 

oslovila  Oblastní  charita Sušice, 

abychom v Rabí podpořili Tříkrálo-

vou sbírku.  

Vyšli jsme v neděli ráno 10. ledna po 

9. hodině a počasí bylo o něco moud-

řejší než v předchozím roce. Vloni 

foukal strašný vítr a bylo 12ºC. Letos 

bylo asi o tři stupínky méně, ale za to 

jsme cestou i pěkně zmokli. Chodila 

jsem já, můj syn Lukáš, Petr a Pavel 

Tučků. Kluci už se na sbírku těšili, už 

vloni jsme slíbili, že pokud to bude 

možné, půjdeme letos zas.  

Je na každém z nás, zda se rozhodne-

me sbírku podpořit a přispět pár 

drobných do kasičky a udělat tak 

dobrý skutek, protože Tříkrálová 

sbírka má opravdu tradici a 65 % 

z vybrané částky jde na Charitu do 

Sušice. Nikdy nikdo z nás neví, kdy 

budeme potřebovat pomoc a vzhle-

dem k tomu, že mám nemocnou ma-

minku, o kterou se starám, tak mi 

tohle přijde jako taková malá služba, 

která se mi jednou připočte k dobru.  

Kluci koledovali krásně a moc se 

snažili. Já jim tímto ještě jednou moc 

děkuji. Navzdory pubertě, která umí 

své, si toho moc vážím, že jdou a 

přes malý ostych zazpívají a vykole-

dují ne malou částku. Pro zajímavost 

to bylo 5.644 Kč v Rabí, což je po-

dobné jako loňský rok 5958 Kč. Je 

vždy pro nás milé, když na nás lidé 

čekají a vítají nás s otevřenou náručí. 

Někdy se dozvídáme, že jdeme poz-

dě, avšak sbírka trvá od 1.1.2016 do 

14.1.2016. Máme na to 14 dní, a ně-

kdy se to stíhá skutečně až na posled-

ní chvíli, přesto je to, jak já říkám 

krásná pětihodinová procházka. Kdy-

by se k nám chtěl někdo příští rok 

přidat,  budeme rádi, tak neváhejte.  

Také bych se chtěla omluvit místním, 

kteří bydlí ve dvoře, protože tam už 

jsme nedorazili stejně jako loni. Všem 

opravdu moc děkujeme za každou 

korunku do kasičky, protože jak říka-

la moje babička –„halíře dělají talí-

ře“! A každý obnos pomůže.  

Moc a moc děkujeme, že pomáháte a 

že nás rádi vidíte.  Budeme se těšit 

zase za rok. 

A když už jsme v tom děkování, tak 

bych moc ráda poděkovala Evě Duš-

ků za noviny, protože vím, co to dá 

práce a hlavně času to všechno dát 

dohromady. A všem, kteří se jakým-

koliv způsobem podílí na veškerém 

dění a událostech v tom našem krás-

ném Rábíčku. 

  Vendula Fryjová 

V  sobotu 6.2. jsme šli s průvodem masek již 
posedmé. Jaký byl ten letošní? Ti, co         

s námi chodili dříve,  už nechodí, přibyli zase 
nové tváře. Celkově v průvodu stárneme, pouze 
několik přítomných dětí vylepšuje náš věkový 
průměr. Zatím se nám nedaří zapojovat mladší 
ročníky, asi se stydí trochu se legračně vylepšit 
jako maska.  
Co zůstává, je dobrovolnost, nadšení, hravost, 
legrace a otázka v očích  všech masek – ote-
vřou či neotevřou své domovy? Už máme své 
stálé posluchače, zazpíváme, zatancujeme, po-
povídáme. Pohostí nás štamprličkou, něco ma-
lého ochutnáme. Obdarují nás lahví ostřejšího 
moku a penězi a to i tam, kde nejsou zrovna 
doma. Poděkujeme za nechané dárky a zase 
táhnem dál, od domu k domu, až do tmy. Naše 
malá kapela hraje neúnavně celou cestu, občas 
zanotuje písničku podle přání domácích. A 
proč to děláme? Je to tradice a nás baví setká-
vat se s našimi občany a darované peníze (letos 
8414,-Kč) věnujeme dětem z Rabí na výlet do 
Prahy. Moc děkujeme občanům za štědrost a 
všem maškarám za neutuchající dávku energie, 
smích a veselí.      -mj- 
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 Rabí / Klub

V  prosinci jsme se rozloučili        s 

dětmi v kulturním domě, kde 

měli manželé Nárovcovi připravenou 

soutěž s házedly. Děti si nejdříve slo-

žily kartonové házedlo, a pak zkoušely 

kam nejdále doletí. Poté jsme si uděla-

li malou diskotéku. Nechyběly ani ba-

revné efekty, bublinky, vánoční cukro-

ví a rychlé špunty. Moc jsme si to 

všichni užili. 

V lednu jsme vyráběli papírové ptáč-

ky, stojánky na fotky, lepili jsme ob-

rázky tavnou pistolí, atd.... 

V únoru budeme s dětmi připravovat 

překvapení na MDŽ, které bude v ne-

děli, 6.3. od 14 hodin v kulturním do-

mě na Rabí.  

Termíny setkání seniorů v klubu 

25. 2.  

24. 3. 

28. 4. 

Zpráva o hospodaření Rabského okrašlovacího spolku ROSa Rabí 
za rok 2015

Příjmy: 
 
1. Příspěvky města Rabí     15 000,00 Kč 

2. Členské příspěvky    1 950,00 Kč 
3. Dobrovolné dary občanů na akcích  

 (masopust, cvičení, noviny)  13 610,00 Kč 

4. Sponzorské dary (darov.smlouvy firmy+jednotlivci) 
       24 000,00 Kč 

5. Maškarní karneval a bál   5 784,00 Kč 

6. Přednášky     1 101,00 Kč 

7. Divadla vstupné     50 420,00 Kč 

8. Zájezd (Čimelice)    2 800,00 Kč 

9. Koncerty vstupné    34 737,00 Kč 

10.Prodej stolu a lavic (Hlinovatky)  9 806,00 Kč 

11.Úrok z běžného účtu    4,61 Kč 

12.Nebíčko a Peklíčko na hradě (vstup)  49 445,00 Kč 
                                                                      

 

 

 

celkem                            208 657,61 Kč 

Výdaje: 
 
1. Maškarní karneval a bál        9 376,00 Kč 

2. Přednášky                                       3 500,00 Kč 

3. Divadla                                      34 913,00 Kč 

4. Zájezd                               4 414,00 Kč 

5. Koncerty                              76 849,00 Kč 

6. Vítání občánkú                      1 615,00 Kč 

7. Stavění májky-občerstvení            652,00 Kč 

8. Prázdninová cesta za pokladem  705,00 Kč 

9. Lampionový průvod s ohňostrojem  2 500,00 Kč 

10.Rozsvícení vánočního stromu           4 098,00 Kč 

11.Nebíčko a Peklíčko  ve hradu  7 889,00 Kč 

12.Rábské noviny č.28-č.33    1 584,00 Kč 

13.Sezení a skluzavka v Hlinovatkách    54 744,00 Kč 

14.Provoz Klubu volného času dětí a seniorů 4 765,00 Kč 

15.Vybavení klubovny čp.15               8 854,00 Kč 

16.Režijní náklady                                3 834,00 Kč 

17.Nákup várnic a bublinkovače          7 308,00 Kč 

18. BÚ poplatky bance                  407,00 Kč                                      

celkem                              228 007,00 Kč 

Ztráta:                        19 349,39 Kč 
 

Ke dni 31.12.2015 je v pokladně 7 169,00 Kč a v bance na BÚ 57 297,52 Kč.    -mj-  

čtvrtky, od 14. hod. 

-ak-     

Milí členové Rosy, na výroční členské schůzi spolku jste mi dali dárek a já byla tak překvapená, že jsem Vám ani 

nepoděkovala. Činím tak prostřednictvím Rábských novin a všem děkuji. Moc si toho vážím. Marie Jamrichová. 
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 Muškaření  
text a foto: Tomáš Nárovec 

T ak a je to tady. Prvního prosince 
končí rybolov na pstruhových 

vodách a rybáři teď budou toužebně 
očekávat svátek Ireny. Tedy Irena 
není patronkou rybářů, ale její svátek 
připadá na šestnáctý duben a to se 
na pstruhových vodách začíná opět 
chytat. Na vodách i mimopstruho-
vých (na Otavě od Horažďovic po 
vodě dolů) se může rybařit celoročně 
s různými omezeními, například do-
by hájení některých ryb nebo zákaz 
brodění.  
To je zrovna případ Otavy, kde se 
nesmí brodit při chytání ryb až do 
konce května, protože v té době se 
třou lipani a i ryby mají při rozmno-
žování rády klid, tak jako nakonec i 
lidé. Lipan je v našich vodách rybou 
docela ohroženou, zejména v posled-
ní době, a tak je každá snaha o zlep-
šení jeho početních stavů jistě zá-
služná a vítaná. Co má tedy chudák 
muškař až do půlky dubna dělat? 
Může chytat na vodách mimopstru-
hových, kde se dají při troše štěstí 
ulovit třeba tloušti nebo okouni, ale 
když je opravdu zima, tak je to ná-
ročné.  
Může se věnovat údržbě rybářského 
náčiní, čištění, promazání, nebo mů-
že motat mušky. Na motání mušek 
není vůbec nic těžkého, je to oprav-
du výborný koníček a chytit potom 
rybu na vlastní mušku - to je zážitek. 
Každý začátek se zdá složitý, ale 
myslím, že v době internetu se dá 
získat tolik informací a rad, kolik jen 
chceme. A potom stačí jen trochu 

šikovné ruce a pár základních po-
třeb. Když si vzpomenu na mé začát-
ky, kdy se nedalo opravdu, ale 
opravdu nic koupit, ani ty nejzáklad-
nější věci a když vidím nabídku v 
dnešních e-shopech ... 
Pro začátek stačí opravdu jen 
to nejnutnější, nějaký svěráček (do 
kterého se přichytí při práci háček, 
na který se muška namotá), takzvaná 
bobina (do které se chytne váza-
cí niť), ostré malé nůžky, pean (to je 
vlastně lékařská svorka) a něja-
ký voděodolný lak.  
Potom samozřejmě muškařské háč-
ky, ty se od normálních rybářských 
háčků liší v tom, že mají očko a ne 
lopatku a hlavně nemají protihrot. 
Protihrot má zajistit, aby se chycená 
ryba z háčku při zdolávání neuvolni-
la. Při vyndávání normálního háčku 
již ulovené rybě dochází 
ke zbytečnému poranění a to přece 
nechceme. Proto by každý slušný 
rybář měl používat háčky bez proti-
hrotu. Další důležitou potřebou 
jsou nitě.  
Vázacími nitěmi přivazujeme jednot-
livé části mušek k háčku a z ni-
tí tělíčkových se dělá vlastní tělo 
mušky. To, že nitě mohou být více 
nebo méně nasáklivé, podle toho, 
jakou mušku chceme, ze začát-
ku řešit nebudeme. Peří kohouta je 
materiál na napodobení hmyzích 
nožiček a štětů, zatímco křidélka 
hmyzu se napodobují výřezy z kří-
delních per, nebo u plovoucích mu-
šek peří CDC. Také různá srst a 

chlupy se hodí na výrobu tělíček. 
Srst může být opravdu všelijaká a 
nemusí být zrovna nějakých exotic-
kých tvorů. Například srst obyčejné-
ho zajíce je jedna 
z nejpoužívanějších a nejúspěšněj-
ších. Když se podívám do svých va-
začských zásob, vidím srsti zvířat 
snad z celého světa - tuleň, lachtan, 
mývalí ocas, vačice, angorská koza, 
veverka naše i americká, bobr, opo-
sum a kdoví co ještě, to vše v růz-
ných barvách. Ale stejně používám 
hlavně toho zajíce, někdy v kombi-
naci s tuleněm. Na mušky, které se 
mají při chytání držet u dna, se po-
třebuje nějaký zátěžový materiál. 
Například tenký olověný drátek nebo 
kovový korálek různé barvy 
(nejčastěji zlaté), který může být      
z různého kovu. Nejčastěji se použí-
vá kroužek mosazný nebo ještě lépe 
wolframový, lépe proto, že wolfram 
je těžší a muška se potom dostane ke 
dnu rychleji. Když se dívám, co jsem 
napsal zjišťuji, potřebných věcí není 
zase tak málo a doufám, že jsem pří-
padného zájemce o výrobu mu-
šek neodradil. 
Důležitou podmínkou pro výrobu 
mušek je také podpora rodinných 
příslušníků, protože při střihání peří 
a zvířecích chlupů se vyrobí opravdu 
hodně nepořádku a to vadí zejména 
našim drahým manželkám. Moje 
žena je v tomto ohledu velmi tole-
rantní a dokonce neprotestuje, že 
mám své pracovní místo v obýváku. 
Ale je také pravda, že jsem si na prá-
ci pořídil tzv. americký psací stůl se 
zatahovací roletkou.  

Nakonec ještě jedna omluva. V mi-
nulém článku byla použita fot-
ka úlovku s nesprávným popisem - 
nebyl to tloušť obecný (ryba toho 
jména není), ale samozřejmě jelec 
tloušť. Omlouvám se. 

Můj pracovní koutek. Tady to všechno začíná. Foto: autor 
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A ni povolování jednotlivých 
transportů od sovětské vlády 

nebylo jednoduché, byly kladeny růz-
né podmínky jako: 
-  odevzdat všechny těžké zbraně 
-  uvolnit ze služby všechny ruské 
důstojníky 
-  na 1 vlakovou soupravu může být 
jen jedna ozbrojená rota 
-  v každé soupravě aby byl sovětský 
komisař 
-  odevzdat téměř všechny koně a 
automobily 
-  a některé další podmínky 
Pro přesun po magistrále do Vladi-
vostoku byla stanovena trasa: Penza, 
Simbirsk, Samara, Tjumeň, Omsk, 
Kujbyšev, Novosibirsk, Tomsk, Kras-
nojarsk, Irkutsk, jezero Bajkal, Cha-
barovsk, Vladivostok, cesta byla 
strastiplná a provázely ji mnohé a 
časté bojové překážky a střetnutí, ja-
ko kupř. ozbrojené nájezdy a střety se 
zbytky carské armády i určitá sesku-
pení bolševických jednotek vyvoláva-
jící konflikty a zdržení. 

  ešalony nebyly včas přistavovány a 
to ani v žádaném množství 

  byl nedostatek provozuschopných 
lokomotiv, bylo málo uhlí 

  na trati byly prováděny různé sabo-
táže 

  místní sověty vydávaly různé záka-
zy, bylo žádáno další odzbrojení 

  bylo žádáno, aby se vojenské vele-
ní podrobilo místním nařízením a 

zákazům 

  byly obrovské problémy se zásobo-
váním vojska, ale i koní 

  tím, že přesun nepostupoval ale-
spoň trochu normálně, vznikaly znač-
né proluky, odstávky a zdržení, mezi 
mužstvem a velitelským sborem se 
šířila velká nervozita, nedůvěra ve 
své velitele, vyskytly se i případy 
zběhnutí k bolševikům, snaha vytvá-
řet vlastní názory a neposlouchat roz-
kazy a příkazy svých nadřízených, 
což kupř. vedlo i k sebevraždě jedno-
ho z nejschopnějších legionářských 
velitelů plukovníka Švece. 
O důsledku různých ozbrojených 
střetnutí svědčí v mnohých městech 
po magistrále vybudování různých 
pomníků a hřbitovů. Situace dospěla 
tak daleko, že ji musel přijet řešit i 
T.G. Masaryk a M.R. Štefánik. 
Příčina všech velkých problémů byla 
nejistota a dlouhá doba, která se vlek-
la od domácího osvobození v r. 1918. 
Tím, že se sovětská vláda zavázala 
uzavřením Brest-Litevského míru, 
kromě jiného, i k propuštění němec-
kých a rakousko-uherských váleč-
ných zajatců, dostávaly jejich vlakové 
soupravy přednost a legionářské vla-
ky směřující do Vladivostoku zůstá-
valy stát na trati i ve stanicích. To byl 
další důvod k nespokojenosti legioná-
řů a příčinou některých šarvátek.  
 
Němci a Rakušané jeli domů, zatímco 
legionáři se od domova stále vzdalo-
vali. K 1. únoru 1919 byl českoslo-
venský armádní sbor přejmenován na 

Československé vojsko na Rusi, vrch-
ním velitelem byl jmenován generál 
Jan Syrový a konečně začaly přípravy 
k námořní evakuaci. V prosinci 1919 
vyplul z Vladivostoku první transport 
s československými vojáky. Trasy do 
vlasti vedly po světových mořích dvě. 
První  z Vladivostoku po moři kolem 
celé Asie do Rudého moře a přes  
Suezský průplav do Středomoří s ko-
nečným, v té době již italským přísta-
vem Terst, odkud vojáci pokračovali 
do Československa po železnici. Dru-
há cesta vedla z Vladivostoku přes 
Japonsko, Hawaiské ostrovy do kali-
fornských přístavů v Americe, poté 
vlakem přes celé USA znovu do pří-
stavů a opět lodí  přes Atlantik do 
francouzských nebo německých pří-
stavů a odtud po železnici do Česko-
slovenska.  
Některé transporty proplouvaly také 
Panamským průplavem. Jak již bylo 
dříve řečeno, uskutečnilo se celkem 
63 transportů mezi prosincem 1919 a 
zářím 1920, poslední českoslovenští 
legionáři se vrátili domů počátkem 
r. 1921.  
V Rusku bojovali čs. legionáři za 
svobodu své země i dlouho po skon-
čení první světové války a za česko-
slovenskou nezávislost přinesli zdale-
ka největší oběti. Z Vladivostoku by-
lo evakuováno kolem 70 tisíc čs. vo-
jáků, na ruském území padlo nebo 
jinak zemřelo kolem 4400 osob. Tak-
to skončila více jak dvouletá sibiřská 
anabáze. 
 
 

Legionáři z Rabí, Bojanovic a Čepic ve Velké válce  
text: Ladislav Vokatý 

další kapitola v příštím čísle 

pokračování poválečné sibiřské anabáze 

Hrad rabí 
Pozvánka na letní divadla pro děti - Rabský Floutek 2016 

10. 7. / Divadýlko Kuba – Pohádky z klubíčka 
Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec v lese ne-
bo spíš v košíku plném klubíček vlny? Anebo je pravda 
obojí? 
Inscenace vznikla propojením a úpravou známých pohá-
dek, bajek a anekdot. Potkáte se v ní se zajícem, liškou, 
ježkem, medvědem, vránou i myší, uslyšíte známé melo-
die a méně známé říkanky, něco vás překvapí, něco snad 
potěší či rozesměje. 
24. 7. / Divadlo INKOGNITO – Zvoník, chrám a 
Kamínek 
Viktor Hugo napsal strhující román a houf našich loutek 
ho upravil pro dětské diváky. Takže vás dva živí komedi-
anti a banda potrhlých pajďuláků zve do Paříže 15. stole-
tí. Čeká vás temperamentní tanec, trocha žonglování, ně-
co romantiky, humoru i dobrodružství. 
7. 8 . / LokVar – Deset černoušků 
Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou for-

mou a bez zjevného mentorského akcentu objasňuje dě-
tem význam přísloví "Kdo jinému jámu kopá...“. Deset 
malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu 
se svými přáteli a pomocníky dá užitečnou životní lekci. 
21. 8. / Divadlo DÍVADLO – O Smolíčkovi 
To je tak, když se Smolíček pacholíček, obyčejný kluk a 
táta, který má moc práce, sešli v garáži. Zlaté parohy? 
Komu patří?! Určitě tomu jelenovi, co chodí každé ráno 
na pastvu a varoval Smolíčka, ať nikdy nikomu neotevírá. 
Smolíček slíbil, jenže…není lehké odolat! Komu? No, 
přeci jezinkám, těm nejzábavnějším bytostem, jaké si 
umíte představit. Naštěstí má Smolíček silný hlas a děti 
mu pomohou a vše dopadne tak, jak má. 
 
Hrajeme za každého počasí, v konírně či torionu.  
Začátky divadel vždy od 15.00. 
Vstupné 50 Kč. 
Pohádky jsou určeny pro diváky od 3 do 99 let. 
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Šumavští muzikanti  
text: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“  

Kapitola patnáctá: Pojednává o našem koncertě v blázinci. 

P řed několika léty se zde totiž léčil 
sám pan ředitel Karel. Jeho delší 

pobyt naznačuje, že na tom se svými 
nervy byl nevalně.  

V době, o níž mluvím, se již zase ocitl 
na svobodě. V ústavu byl velmi pečli-
vě ošetřován zdravotní sestrou, kterou 
si vzal později za manželku. 

Z lásky určitě ne, jeho chování k ní 
tomu nijak nenasvědčovalo. Byla to 
velmi jemná, skromná paní, která mě-
la vždy pro každého mírné, ohledupl-
né a dobré slovo. Pravý opak direktora 
Karla.  

Koncert se konal vždy ve výroční den, 
kdy byl Karel z ústavu propuštěn. Ale 
ještě měj, milý čtenáři, trpělivost, než 
totiž začnu o koncertě vyprávět, bude 
nutno tě seznámit s další osobou, která 
hrála v této episodě hlavní roli. Byl to 
náš bubeník, kterému jsme říkali Šéne 
Franc. No, hezký chlapec to byl, 
fešák, jak se říkalo a také on si dal na 
tom moc záležet. Tento název, „der 
schöne Franz“ mu dala naše bufetář-
ka, pohledná Švýcarka, na kterou si 
Franc už dlouho brousil zuby. Ale 
mohl si je třeba ubrousit, platné mu to 
nebylo nic. Jednak zde měla také své-
ho muže, a jednak zájemců o ni bylo 
daleko více. Byla to žena, která měla 
ráda legraci. A k té Franci plnou mě-
rou přispíval.  

Chodil kolem ní jak páv, vždy řádně 
oholen, navoněn, prsa vypnutá a vždy 
po ní očkem mrknul. Ona mu jednou 
řekla, že je schöne Franc, ale nějak 
potměšile se usmívala. Začal se tím 
více okolo ní točit. Kamarád mu řekl: 
“Člověče, co máš s tou bufetářkou, 
dyť vona po tobě jde, pořád se na tebe 
vyptává, co si vlastně zač, a tak se mě 
zdá, že se do tebe ňák moc zakouka-
la.“  

Franc se nafoukl a povídá: „Ále, kašlu 
na ní na potvoru, takovejch by bylo. 
To já jsem jí jednou nakukal, že máme 
doma velký statek a vona tomu věří.To 
víš, takovejch ženskejch, kerý dou je-
nom po penězích, těch by bylo.“ Stále 
ještě milý Franci neprohlédnul, že si   
s ním všichni jenom pohrávají a do 
konce sezony se u bufetářky s nija-
kým úspěchem nemohl pochlubit. 

Avšak jeho vytrvalost byla vskutku 
obdivuhodná a když to nešlo u bufe-
tářky, tak to šlo jinde.  

Na velký buben hraní při představení 
moc neměl, a tak trávil většinu času 
vejráním do publika. A ještě, aby na 
sebe více upozornil, tu vždy, když mu 
to nějaké sólo na buben přišlo, dal 
takovou pecku, že se lidé opravdu 
podívali na toho machra. Hrdě hledíce 
do publika, házel očima líp než rybář 
návnadou. Občas přece jenom zachytil 
stydlivější, někdy opět svůdný pohled 
lepé děvy. A tu už do konce předsta-
vení lpěl s vytrvalostí dravé zvěře na 
své kořisti. Samozřejmě, že v tom 
svém tokání nebyl sám. Mnozí i z těch 
ženáčů, jej daleko předčili, jenomže 
jejich chování bylo mnohem nenápad-
nější. Ale večer přede dnem, kdy jsme 
jeli hrát do ústavu, měl Franci obdivu-
hodné štěstí.  

Hezká, slušně oděná mladá paní se 
dívala po celé přestavení pouze na 
Franciho. A on byl v sedmém nebi. 
Hned po produkci to vzal kvapíkem 
do vozu, kde se bleskově převlékl do 
civilu a tradá pryč. Kdy přišel domů, 
nevím přesně,ale jedno je jisté, že na 
koncert tu byl včas. V deset hodin 
jsme začali hrát koncert, kam nás od-
vezli obyčejně auty. A tu najednou, 
když jsme tak asi polovinu koncertu 
měli za sebou, tak se žena objevila     
v okně v prvním patře a volá nadšeně:  

“ Servus, Franci, Servus, Franci!“ 
Všichni jsme sebou trhli, jak je to 
možné, že nějaká bláznivá zná Franci-
ho. Zůstal jako by zkameněl, šokován 
na nejvyšší míru. Rudý ve tváři jako 
rak, oči sklopené. Julius Deistler, kte-
rý byl asi do věci poněkud více zasvě-
cen, říká: “ Hele, Franc, máš tu ten 
milenku.“ Rozpačitý svůdník se obrá-
til k Juliovi a povídá mu:  

“Ty blboune jeden, dybysi rači držel 
hubu. Copa to vona volala na mě? 
Dyť je to ňáká bláznivá ženská. To 
mohla rovna tak volat na tebe.“ „ No 
jo“, povídá  Julius : “Jo, ále já se pše-
ce se menuju Julius a né Franci. A to 
mela uš včéra védet a se jí septát, vod-
kát vona bejvá. Tak po truchý, áš s 
ňákou půdeš, tak se septát, esli nejni 

von ten plásinec.“ Přidali se další 
dobří kolegové: “ Tak vidíš, Franto, 
kam si se to dostal. To máš jako v tom 
Švejkovi, dyš mu starej vovčák vyprá-
věl vo tom knížeti Švarcenberkovi, že 
mu pánbu ten benzin vomaže vo tu 
jeho hubu. A tobě zase von vymaže 
tudletu ženskou. Dyť je to taková vos-
tuda pro tebe a eště příští pokolení si  
vo tobě budou vyprávět celý zkazky. 
Vono by bylo pro tebe lepší, kdyby si 
byl bejval na jejím místě a místo ní 
volal z toho okna ty. Tak by měla vos-
tudu vona a ne ty, protože bláznivýmu 
by bylo prominuto.“  

A od té doby se již Franci přestal 
chlubit svými úspěchy, neboť každý 
se jej hned ptal, jestli také nebyla        
z blázince.  

Hrálo se na krásném zeleném palou-
ku, poměrně dost velikém. Asi tak 
jako fotbalové hřiště. Hned jak jsme 
začali, obstoupili nás choří, kterým 
bylo povoleno se volně pohybovat, 
jednalo se tedy o lidi neškodné. Stáli 
těsně za námi, každý si stoupl zřejmě 
za hráče, jehož nástroj se mu líbil, 
anebo sám také naň dovedl hrát. To se 
poznalo za chvilku, když si dotyční 
začali hrané melodie současně prozpě-
vovat, anebo hvízdat.  

Nebyly to pouze lidovky, hrály se pře-
dehry k operám, operetní směsi, kon-
certní valčíky, fantazie a pak teprve 
jako přídavky se dávaly naše české 
polky. Mnozí z těchto ubožáků znali 
skladby zpaměti a upozorňovali, kdy 
má který nástroj solo.  

Jako přídavek nakonec jsme zahráli 
polku, tehdy již po celém světě zná-
mou. Že se jedná o Škoda lásky, jistě 
ani nemusím připomínat. Když jsme 
pak odjížděli, všichni nám mávali na 
pozdrav. I z okna v prvém patře bylo 
máváno. Smutná věc. 

pokračování v příštím čísle 
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POZVÁNKY 

 Školní děti bez doprovodu rodičů, předškolní děti s 

doprovodem, autobus hradí spolek ROSa jako dárek 

ke Dni dětí.  

Počet lístků omezen, děti 440,-Kč, dospělí 590,-Kč. 

Výlet je spojen s malou prohlídkou Prahy. Zájemci, 

hlašte se u Marie Jamrichové, tel. 603 316 123 nebo 

na MěÚ Rabí do 25.2.2016. 

9. 4. 2016 – zájezd do Prahy 

 výstava Titanic  a 

 divadlo Semafor, od 16 hod. představení  

Čochtanův divotvorný hrnec 

 informace u Marie Jamrichové, tel. 603 316 123. 
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Zprávy z městského úřadu 

Separovaný odpad – PLAST, PAPÍR, SKLO 

V  obcích máme několik typů kontejnerů na separovaný 
odpad. Jejich odlišnost je jak v barvách, které známe 

jako uživatelé systému třídění, tak v objemech. Objem 
kontejneru je určující pro výslednou sumu, kterou zaplatí-
me za vývoz firmě Rumpold. Firma dále třídí jednotlivé 
druhy. Plasty se roztřiďují do sedmi komodit, které se dle 
druhu upotřebí v dalším průmyslu. Na jedné straně platíme 
za separaci odpadu, který by normálně skončil v popelnici, 
ale na druhé straně dostáváme za odvezený kontejner pří-
spěvek od firmy EKOKOM, který je vypočítáván z několi-
ka veličin z odpadového hospodářství obce. Plastu bylo 
celkem odvezeno 285 m3 pomocí 97 výsypů nádob, papír - 
108 m3 pomocí 39 vývozů a sklo 28 m3 – 14 vývozů.  
 

V  odpadech bude zřejmě velká revoluce. Ministerstvo 
životního prostředí má vytvořen nový zákon o odpa-

dech a o změně některých zákonů. Zákon má snížit objem 
ukládaných odpadů na skládky komunálního odpadu a sou-
časně zvýšit jejich další využití. V návrhu je také postupné 

zvyšování daně za ukládání  až o 200%, která k dnešnímu 
dni činí 500 Kč za tunu, kterou platí obec. Uvidíme, jak se 
bude vyvíjet připomínkové řízení k návrhu zákona.  
Zvýšení daně až na 1500 Kč za tunu bude pro obecní roz-
počty značným zatížením.  
 
V našich obcích došlo v roce 2015 k navýšení nákladů na 
jednoho obyvatele a to meziročně o 118 Kč. V celkových 
nákladech je to částka 47674 Kč. Důvodem je dokoupení 
kontejnerů a nádob na komunální odpady pro potřeby obce 
(náklady zahrnuté v systému). Silná turistická sezóna je 
také spojena s navýšením nákladů. Každý turista zde zane-
chá odpad, který je  zahrnut do systému a zlikvidován 
(odpadkové koše na veřejném prostranství). Jedním z hlav-
ních důvodů je také skutečnost, že se v obcích nachází 
mnoho občanů, kteří zde nemají trvalé bydliště a poplatek 
od nich není možné vybrat. Počet trvale žijících osob dle 
evidence obyvatel klesá, ale reálný počet lidí, kteří zde žijí, 
je každý rok vyšší. Takový občan zaplatí poplatek v obci, 
kde nevytváří žádný odpad a zde se zapojuje do systému, 
který hradíme my všichni.  Tato skutečnost má velký vliv 
nejen na produkci odpadů, ale zejména na celkových ná-
kladech obce, potažmo občana. Přínos v podobě sdílených 
daní pro obec, která je na tomto příjmu z větší části závislá, 
je také nezanedbatelný. Je na zvážení každého občana, jak 
naložit s trvalým pobytem. Legislativa umožňuje mnoho 
způsobů, jak tuto formu pobytu případně zrušit a exekutor-
ská komora má již mnoho nástrojů, které chrání vlastníka 
nemovitosti. Možná v budoucnu obcím pomůže chystaná 
změna zákona. 
   

N a náměstí v Rabí přibyl další inventář. 
Město Rabí zakoupilo parkovací automat. Je třeba 

připomenout, že pro našeho občana, tedy občana Rabí, Bo-
janovic a Čepic se nic zásadního nemění. Výběr poplatku 
za parkování v celé ploše náměstí probíhá ve stejném reži-
mu jako v předchozích letech. Zatím nevíme o žádné stíž-
nosti našeho občana ohledně úhrady poplatku za parkování 
při zastavení na náměstí např. za účelem nákupu, návštěvy 
restaurace, nebo z jiných důvodů. Tímto se potvrzuje, že 
poplatek za parkování je primárně určen pro regulaci stání 
z důvodu návštěvy hlavně hradu Rabí v době turistické 
sezóny. Mimo hlavní sezonu bylo opakovaně prováděno 
vybírání poplatku naším zaměstnancem, abychom zhodno-
tili výtěžnost a s porovnáním nákladů na mzdy se tento 
systém dlouhodobě nevyplatí. Automat bude sloužit pro 
výběr poplatku v době, kdy není hlavní sezona tedy v dub-
nu, květnu a v pracovní týdny v červnu, září a říjnu. Právě 
v tomto období nedocházelo z větší části k výběru poplat-
ku. Většina návštěvníků památek je zvyklá platit poplatek 
a jejich dotazy směřují často právě k automatu. Výběr par-
kovného v sezoně bude probíhat pomocí brigádníků stejně 
jako doposud. Tento systém nám umožňuje využít naplno 
kapacitu náměstí.  
Mnoho dotazů nepřímo položených k mé osobě bylo ve 
smyslu, jak budu nakládat s neplatiči. Často jsem vyslechl 
rovnou i hotový scénář, jak vše bude probíhat ze strany 
neplatiče.  K tomu mohu oponovat, že v průběhu loňského 
roku byla několikrát provedena výzva pomocí letáku za 
stěračem, která ve většině případů přiměla parkujícího        
k návštěvě úřadu a úhradě poplatku.  
 

Celkové náklady 
bez DPH 

444.713 Kč 415.530 
Kč 

444.326 
Kč 

492.000 
Kč 

Náklady na 1 
obyv. 
bez DPH 

903 Kč 
  

851 Kč 
  

885 Kč 1.003 Kč 

  r.2012 (t) r.2013 (t) r. 2014 (t) r. 2015 (t) 

Směsný komu-
nální odpad 

148,629 148,995 150,031 162,151 

Sklo 5,427 8,019 7,184 6,846 

Papír 4,518 5,333 6,442 6,399 

Plast 4,028 4,747 5,626 5,369 

Stavební mat. s 
Azbestem 

0,125 0,05 0,43 0,92 

Bioodpad 2,488 1,2 1,36 2,34 

Velkoobjemový 
odpad 

21,325 20,39 19,91 24,12 

Textilní materiá-
ly 

0,14 0,29 - 2,26 

Stavební suť 2,68 0,15 7,03 1,92 

Kompozitní oba-
ly 

0,184 0,209 0,292 0,284 

Barvy 0,27 0,18 0,97 0,165 

Pneumatiky 1,43 0,795 0,555 1,27 

Celkové náklady 
bez DPH 

444.713 
Kč 

415.530 
Kč 

444.326 
Kč 

492.000 
Kč 

Náklady na 1 
obyv. 
bez DPH 

903 Kč 
  

851 Kč 
  

885 Kč 1.003 Kč 
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Zprávy z městského úřadu 

Obecně platí, že návštěvník hradu Rabí nechce cokoliv 
řešit s jakýmkoliv orgánem, byť třeba městskou policií, 
která zde může vykonávat pořádkovou činnost na základě 
veřejné smlouvy. Hrozba botičky je asi největším strašá-
kem turisty. Sám si myslím, že mnozí z těchto dotazova-
telů vychází ze své vlastní zkušenosti s postojem k place-
ní parkovného třeba v Sušici, kdy se snaží nezaplatit z 
jakéhokoliv důvodu a pak jejich cesta vede na služebnu 
městské policie s vysvětlením „ vždyť jsem byl jen pro 
rohlíky v konzumu“.  
Zřízení automatu předcházelo mnoho úkonů, otázek a 
odpovědí, kterém jsem si musel položit, abych sám sebe a 
hlavně zastupitele přesvědčil o tom, že to je správný 
krok. Věřte, nevěřte - zastupitelé by nekoupili zajíce       
v pytli.  
PS: návštěvnost hradu často převyšuje kapacitu náměstí a 
právě tento problém bude řešen odstavnou plochou, která 
je aktuálně v jednání, ale o tom příště. 
 

Z ákladní opravy na vodovodu byly provedeny za při-
spění dotace ve výši 200.000 Kč od Plzeňského kra-

je. Touto opravou jsme způsobili potíže s dodávkou vody 
pro občany, a proto se Vám omlouváme a zároveň děku-
jeme za trpělivost, která vede k zamyšlení nad důležitostí 
této komodity.  
V průběhu března budeme žádat o dotaci na zhotovení 
připojení  vrtu HV2 v Rabí. V současné době máme plat-
né stavební povolení  a díky tomuto stavu se pokusíme 
využít právě nabízeného dotačního titulu, abychom snížili 
naše náklady, které budou cca 400 tis. Kč. 
 

N a konci roku byla řešena nepříznivá situace ohledně 
klesající hladiny spodních vod v Čepicích na vý-

jezdním zasedání zastupitelstva, které proběhlo v klubov-
ně SDH Čepice 17.12. V Čepicích trvale žije 78 obyvatel 
a většina z nich se potýká s nedostatečnou kvalitou a 
množstvím vody. 
V roce 1989 byla již zhotovena projektová dokumentace 
k zásobovacímu řadu pro Čepice. V průzkumném vrtu 
byla dobrá vydatnost vody, ale její kvalita pokulhávala. 
Byla naměřena sto násobně převyšující hodnota ropných 
látek. Patrně nadlimitní množství souviselo se závadou na 
čerpací stanici v Sušici. Celá situace byla řešena s dotče-
nými orgány a zároveň posléze zametena pod koberec, 
jelikož se tehdy nehodilo její vyřešení.  
Z plánovaného vrtu měl být veden výtlačný řad do vodo-
jemu nad hlavní silnici na Sušici a poté sveden zásobova-
cím řadem do samotného rozvodného řadu obce. Celková 
délka potrubí od vrtu k rozvodnému řadu byla plánována 
v délce 1423 m. Pokud sečteme náklady na zhotovení 
zásobovacího řadu a potřebné technologie (elektřina        
k vrtu, úpravna vody, údržba a obsluha), náklady jsou 
vysoké. Je třeba brát v potaz průměrnou denní spotřebu, 
která v Čepicích bude činit cca 13 m3 za den.  
Finačně efektivnější je zřízení vrtu v k.ú. Čepice a dopl-
nění tlakovou čerpací stanicí, která nahrazuje vodojem (z 
vodojemu voda teče do obce samospádem). Pokud vrt 
bude napájen  průsaky z říčního koryta, je možné, že se 
bude muset zhotovit čistící jednotka a náklady pak pří-
mou úměrou stoupají. V tomto případě se jedná o další 
technologii, která něco stojí a v případě výpadku proudu 

neteče žádná voda. 
Třetí možnost je finančně zajímavá. Zásobovací řad         
z Rabí do Čepic, který je aktuálně na seznamu připravo-
vaných akcí, je v počátku a v první fázi čekáme na sou-
hlasy vlastníků pozemků, přes které by případný zásobo-
vací řad vedl. Od výše popsaného se bude odvíjet zadání 
projektové dokumentace a konečné řešení toho, jakým 
způsobem vodu do Čepic dostaneme. Zatím není nic defi-
nitivního. Vzhledem k celkovým nákladům, které se po-
hybují v řádu 7-12 mil Kč, budeme žádat o dotaci z Mi-
nisterstva zemědělství.  
 

Co nás čeká?.. a snad nemine 
- dodělání „bikeparku“ 
- oprava budovy TJ Sokol, částečně svépomocí. 
- úprava značení v obcích, dle pasportu značek 
- osazení náměstí novými koši 
- doplnění nádob na separovaný odpad v Čepicích a Bo-
janovicích 
- oprava chodníku a kanalizace v Bojanovicích 
- dokončení řešení zastávek a přechodu Bojanovice, hle-
dání dotačního titulu  (náklad min. 6 mil .Kč) 
- oprava střechy v klubovně SDH Čepice 
- žádost o dotaci na dopravní automobil pro JSDHO 
Rabí (IROP výzva č.19 specifický cíl 1.3 – Technika pro 
IZS, 90% dotace) 
- automobil pro účely obce (užitkový) 
- kontejnerový nosič za traktor 
- konečné řešení, jak naložit či nenaložit s domem p. 
Kalného na náměstí v budoucnu  
- odstavná plocha pro automobily turistů (v jednání) 
- výměna zdroje vytápění pro objekt dvou bytů a hasi-
čárny v č.p.139 + řešení zamrzání vodovodní přípojky 
a mnoho jiného… 
 

Miroslav Kraucher - starosta města  

NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU MĚSTA RABÍ 

115-1158740257/0100 
Komerční banka, Sušice 

Uzavření železničního přejezdu v Čepicích. 

5.4. - 7.4. 2016 (8 - 18:00 hodin) 

4. BŘEZNA 2016, 7:30 - 12:00 hodin 

Oprava  hydrantu v podhradí 
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Výročí a životní jubileum
rodiny Hlaváčových z Bojanovic 

Růžena a Bohumil Hlaváčovi  oslavili 10. února 60 let 
společného života 
 21.ledna oslavila naše babička 81. narozeniny 
 29.března oslaví náš děda 85. narozeniny 

 Rádi bychom za dceru Alenu, vnučky Ivu se Zdeňkem, 

Pavlu s Markem a pravnoučátka Karolínku a Martínka po-

přáli našim milovaným rodičům, prarodičům a praprarodi-

čům spoustu dalších společných let prožitých ve zdraví, 

spokojenosti a vzájemné toleranci.    Pavla Kadlecová 

Společenská rubrika / Inzerce

Oslavenci v březnu 2016 

60 let   Peroutková Jiřina  Rabí 

60 let  Slivková Jiřina  Rabí 

65 let   Jíchová Marie  Rabí 

85 let  Černá Vlasta  Čepice 

85 let  Hlaváč Bohumil  Čepice 

93 let  Erbanová Olga  Rabí 
 

Oslavenci v dubnu 2016 

70 let  Tichánek Jiří  Rabí 

80 let  Surý Jaroslav  Rabí 

 Přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Zemřeli 

Marie Leopoldová  Rabí 

Ladislav Krejčí  Rabí 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Žádáme spoluobčany, chataře a chalupáře, aby přišli za-
platit poplatek za komunální odpad a psy na městský 

úřad. 
Starostu je  možné zastihnout na úřadě  ve středu  

Na začátku roku se s knihovnou vždy ohlížíme za rokem 

minulým a přinášíme pár statistických dat. 

V loňském roce byl zaznamenán rekordní počet zaregistro-

vaných čtenářů, kterých bylo rovných třicet. Tito čtenáři si 

vypůjčili celkem 790 titulů – z toho 669 knih beletrie, 19 

naučné literatury a 102 kusů časopisů. Za celý rok knihov-

na napočítala 177 návštěv. Pro místní MŠ Rabí knihovna 

připravila dvě akce, kdy se děti seznámily s konkrétní 

knížkou, splnily úkoly a zhlédly pohádku. 

Knihovna rozšířila svůj fond o 104 knih, nyní si můžete 

přijít vybrat z celkového počtu 1942 titulů a dvou periodik. 

Z Městské knihovny Sušice byly knihy zapůjčovány prů-

běžně, celkově jich loni bylo 300. Sušické tituly jsou také 

nejvíce vypůjčovanými, převážně proto, že se jedná ví-

ceméně o aktuální knihy. 

Letošním rokem se ruší čtenářský poplatek, který byl dlou-

há léta 20 Kč a čtenáři mají knihovní služby zdarma. Zdar-

ma si mohou také občané a všichni příchozí libovolně půj-

čovat nabízené tituly ve vestibulu domu čp. 15 (pošta). 

Neváhejte a čtěte!    -knihovna- 

 

Koupím zemědělský pozemek v k.ú. Rabí  
o rozloze 0,5-1 ha.  
Účelem koupě je sjednocení pozemků v okolí vlastní  
nemovitosti v Rabí. 
Volejte. Robert Koprda, tel.: 777 888 844. 

 

Informace o autobusových spojích (Rabí → Praha, Praha 
→ Sušice)  soukromých dopravců, sdělujeme na požádání 
občanům na MěÚ Rabí. 

 

Oznamujeme, že tradiční pouť v Rabí se koná  

22. května 2016. 

 

Doporučujeme všem občanům, aby zřídili zasílání SMS 

zpráv na své mobilní telefony.  Pošlete  SMS zprávu se 

jménem na číslo starosty: 731 264 220.  

K zápisu do MŠ Rabí 27. ledna 2016 přišlo 11 dětí.  

Rabí - 6 dětí, Budětice - 4 děti, Bojanovice -1 dítě. Ve 

školním roce 2016/2017 je přihlášeno celkem 20 dětí + 2 

děti k nepravidelné docházce. 

 

 

Dne 10 1.2016 uplynulo 5 let, co 
nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček, pradědeček a kamarád 
pan Václav Hrbek z Rabí.  
Děkujeme všem přátelům a zná-
mým za tichou vzpomínku. Man-
želka Marie, dcera Marie a syn 
Vašek s rodinami.   
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J sem velmi ráda, že se v novém roce opět potká-
váme v naší rubrice věnované zahrádkám. Po-

časí si s námi pěkně pohrává, a ačkoli je únor teprve 
na začátku, venku to vypadá, že už přišlo jaro. Na to 
si ale ještě chvíli počkáme. Než se příroda úplně pro-
budí a vyraší první poslové jara, vy můžete vyrazit 
ven a připravit svou zahrádku na novou sezónu. 

Ovocné dřeviny 

Nejpozději do konce března je potřeba prořezat 
ovocné dřeviny (jabloně a hrušně) a drobné bobulovi-
ny, abyste se v létě mohli těšit z bohaté úrody. Hlavní 
zásadou správného řezu je dostatečně prosvětlit koru-
nu stromu odstraněním konkurenčních, poškozených 
a planě rostoucích výhonů. Na obrázku je znázorněn 
správný řez jabloně. V případě řezu silnějších větví je 
potřeba pečlivě zatřít řeznou plochu štěpařským vos-
kem. 

Králičí stehno na hořčici a cibuli 

králičí stehna 4 ks 
uzená slanina 100g 
cibule   100g 
plnotučná hořčice 50g 
vepřové sádlo 50g 
pepř   5 kuliček 
nové koření  4 kuličky 
bobkový list  2 
česnek  2 stroužky 
sůl 
 

Králičí maso osolíme, potřeme hořčicí, přidáme nakráje-
nou cibuli, slaninu na nudličky, česnek, koření a sádlo. 
Podlijeme lehce vodou, dáme do trouby rozpálené na 
150ºC na hodinu a půl. Pečeme zakryté. Po této době maso 
odkryjeme a dopékáme do barvy. 
TIP: vhodnou přílohou jsou bramborové šišky.  
 
Bramborové šišky na sádle 
 
brambory  500g 
vejce   1 ks 
hrubá mouka 150g 
dětská krupička 15g 
sůl 
sádlo 
Uvařené brambory nastrouháme, promícháme s moukou, 
krupičkou, vejcem, dosolíme a těsto propracujeme. Vyvá-
líme malé 
šišky, které 
vaříme v 
osolené 
vodě. Před 
podáváním 
opečeme na 
sádle dozla-
tova. 
  

RECEPT 
Text a foto: františek PODLOUCKÝ 

 Zahradničení 
text a foto: Ing. Pavlína ŠIMÁČKOVÁ 

Jelení ragú na víně se sušeným ovocem 
 
jelení kýta  1kg 
mrkev   100g 
celer   100g 
petržel  100g 
cibule   50g 
červené víno 0,5l 
cukr   100g 
olej   100ml 

divoké koření (bob. list, celý pepř, nové koření) 
větvička tymiánu a rozmarýnu 
sůl, pepř 
 

Jelení kýtu nakrájíme na kostky o velikosti 2x2 cm. Ope-
příme, osolíme a promícháme lehce s olejem. Maso opeče-
me v rozpáleném hrnci, aby se zatáhlo. Maso vyjmeme a 
připravíme zeleninový základ z kořenové zeleniny a cibule. 
Důkladně zarestujeme, nasypeme cukr a uděláme lehký 
karamel. Přidáme maso, bylinky, 
koření a zalijeme vínem. Hrnec za-
kryjeme a dáme do trouby dusit, do-
kud maso nezměkne. Nyní si připra-
víme přeliv ze sušeného ovoce: 
Šalotky a sušené ovoce 
 
malé šalotky  200g 
cukr   1 lžíce 
červené víno 300ml 
sušené švestky 50g 
rozinky  60g 
sušené meruňky 50g 
 

Z cukru uděláme světlý karamel a 
zalijeme ho vínem. Lehce svaříme, 
přidáme celé šalotky, sušené ovoce a rozinky. Pomalu vaří-
me, až se částečně tekutiny odpaří. Šalotky se sušeným 
ovocem vložíme do hotového ragú. 
TIP: příloha– těstoviny, různé knedlíky, rýže, polenta. 
 
 Dobrou chuť.    Carpe diem 

Ragú s ovocem 

Králík s bramborovými šiškami 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

Usnesení č.9/2015 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 17.12.2015 od 18 hodin v obci Čepice, klubovna SDH Čepice 
Počet přítomných zastupitelů 6, omluveno 3 (p. Boltík, p. Nový, p. Jamrichová přijde později) ZM Rabí je usnášeníschop-

né. 
1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu p.Ladislava Prchala a p.Radku Janečkovou a  zapisova-
telkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. Miroslava Krauchera 
Pro 6 
Tento bod byl schválen 
2)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání. 
Pro 6 
Tento bod byl schválen 
3) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.8 bez výhrad 
Pro 6 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
4)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.13/2015 dle návrhu. 
Pro 5             proti 0               zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová) 
Tento bod byl schválen 
V 18.40 hod. se dostavila p.Jamrichová 
5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podle ustanovení § 84 odst.2 písm.e) zákona o obcích, společenskou smlou-
vu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o., se sídlem Dr.Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ:04510984 a schva-
luje účast města Rabí v této společnosti a pověřuje starostu obce podpisem společenské smlouvy. 
Pro 5                  proti 0              zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p. Potužník) 
Tento bod byl schválen 
6) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů s Pošumavskou odpadovou s.r.o. dle návrhu na zajištění odevzdávání odpadu v provozovně sběrného dvora v Su-
šici 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.4/2015, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
8) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku č.5/2015, stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
    …............................................                                            ............................................. 

         Miroslav Kraucher                                                                 Petr Nový 

           starosta města                                                                         místostarosta 

 

Okrasná a užitková zahrada 

Řez je důležité provést i u okrasných dřevin, pokud 
jste to neudělali na podzim, abyste se i letos dočkali zá-
plavy květů. Odstřižené větve nedávejte na kompost, ale 
spalte je z důvodu výskytu zárodků chorob a škůdců. 
Teplejší dny využijte vyhrabáním mechu a opadaného 
listí z trávníku. Když není půda promrzlá, můžete ještě 
nyní vysadit cibulky tulipánů. 

V průběhu února začněte s přípravou půdy v pařeništi 
a skleníku na následující sezónu. Je také ideální doba pro 

výsev předpěstované zeleniny jako jsou například papri-
ky, rajčata, salát nebo pórek a z bylinek majoránku. Vze-
šlé semenáčky přesaďte do sadbovačů, aby každá rostlin-
ka měla svůj bal, lépe pak porostou a budou se snadněji 
přesazovat na záhon. Určitě také nezapomeňte kontrolo-
vat přezimující muškáty a ostatní balkonové rostliny. Vý-
hony muškátů sestřihněte na 1/3 a přesaďte do nové ze-
miny, výhony fuchsií sestřihněte na 1/2. Tím docílíte vy-
tvoření hustých keříků. 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

Usnesení č.10 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 10.2.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rabí. 
Počet přítomných zastupitelů 9.  ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

1) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu p.L.Havlovou a p.Vl. Sedláčka a  zapisovatelkou I. 
Novákovou. Do návrhové komise p. M.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.9 bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 

4) Návrh-ZM Rabí deleguje dle ustan. §84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana Miroslava Krauchera, nar. 11.11.1982, 
bytem Rabí 151 (starostu), jako zástupce obce Rabí na všech valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová, 
s.r.o. konaných do konce tohoto volebního období.   
Pro 8             proti 0               zdrželi se 1 (p.Potužník) 
Tento bod byl schválen 
 

5)Návrh- Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Rabí 
do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. ve výši  
15.210,- Kč (507 občanů x 30 Kč), který bude realizován navýšením základního kapitálu 
Pro 7                  proti 0              zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p. Potužník) 
Tento bod byl schválen 
 

6) Návrh- ZM Rabí schvaluje přijetí daru podílu 2/34 pozemkové parcely 1411/1 v k.ú. Rabí ve vlastnictví Marie 
Štěpánkové a pověřuje starostu provedením převodu vlastnického práva k podílu a úhradu poloviny nákladů na pro-
vedení vkladu.   
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

7) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění dopravní značky B11 a dodatkové tabulky E13 s textem – 
mimo dopravní obsluhy  na pozemní komunikaci p.č.1214 v k.ú. Čepice. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

8) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh řešení akce „Bojanovice – výstavba autobusových zastávek a 
chodníku u komunikace II/169“ a pověřuje starostu dalším jednáním ohledně ceny za zhotovení PD a jednáním o 
sdružení se SUSPK včetně jednání s dopravním inspektorátem ohledně dalších variant řešení. 
Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Lőffelmann) 
Tento bod byl schválen 
 

9) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vstup do programu regenerace městských památkových zón. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

10) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 30.420,- Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

11) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje nákup nového automobilu pro potřeby obce ve výši max 400 000,-Kč 
s DPH a počtu míst minimálně 5 a upravit pol. 6123 a § 6171 (dopravní prostředky) 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

12) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje žádost o dotaci z Plzeňského kraje na opravu budovy TJ – oprava 
elektroinstalace, umýváren, přístřešek nad sklepem. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

 

13) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu obce podat žádost o dotaci z Plzeňského kraje na zhotovení připo-
jení vrtu HV2 a oslovit minimálně tři firmy k podání nabídek na tuto akci. 
Pro 8                  proti 0              zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová) 
Tento bod byl schválen 
 

14) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro potřeby JSDHO Rabí 
z IROP IZS -  č.19, specifický cíl 1.3, prostřednictvím Mgr. Kamila Pikharta  a za administraci dotace za nabídkovou 
cenu 50.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy. A současně navýšení položky 5169 (služby) a 
§ 5512. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

15) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje koupi p.p.č. 123/34, 8716 m2 od vlastníků za sjednanou cenu 45 Kč za 
m2 – celkem 392.220 Kč. Náklady spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, 
vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy. Současně navýšení položky 6130 a § 3639. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

16) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č. 70,71,72,73,74,75, ke smlouvě s firmou Rumpold-p, s.r.o. 
Pro 9 
Tento bod byl schválen 
 

Ve 20.40 hodin byla omluvena a odešla p. Janečková 
 

17) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení PD firmou INGVAMA dle nabídkové ceny 63.350 Kč bez 
DPH na akci odbahnění a opravu rybníka na p.p.č. KN 609 v  k.ú. Bojanovice pod Rabím a současně navýšení položky 
5169 a § 2341. 
Pro 1 (p. Kraucher )                  proti 5              zdrželi se 2 (p. Lőffelmann, p. Jamrichová) 
Tento bod nebyl schválen 
 

18) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci na CAS pro potřeby požární ochrany v obcích. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 

19) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 

20) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí požadavek Klatovského rybářství, a.s., týkající se kácení stromů na 
p.č.267/1 a schvaluje jejich poražení v režii nájemce. 
 Pro 7                   proti 0              zdrželi se 1 (p. Kraucher )                   
Tento bod byl schválen 
 

21) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za r. 2015 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 

22) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) kladný hospodářský výsledek MŠ Rabí ve výši 6.809,79 Kč  
Pro 8 
Tato část bodu byla schválena 
 

b) ZM Rabí schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 6.809.79 
  Na účet 411 (fond odměn) 1.000 Kč 
  Na účet 413 (rezervní fond) 5.809,79 Kč 
Pro 8 
Tato část bodu byla schválena 
 

23) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění sídla spolku ROSA Rabí v č.p. 15. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 

24) Návrh-Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účelovou dotaci pro Rábský okrašlovací spolek ve výši 15.000 Kč. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
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Dotek zimy. Společný obrázek dětí z MŠ Rabí 

Tydli fidli bumtarata, otevřete kmotře vrata!  

Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.  
Jiří Žáček  


