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paní Miroslavou Jordánovou si můžete povídat o životě v různých sou-

vislostech, ale péče o lidské zdraví se stala jejím životním posláním. V horažďovické nemocnici pracuje mnoho let a v letošním roce dostala vyznamenání od hejtmana Plzeňského kraje za vynikající práci.

S

edět vzadu na pětce bylo
vždy výsadním místem té
části kolektivu, která symbolicky tvořila jádro odporu a vzdoru proti zbytku třídy. Snad pro
ten úkryt kdesi v přítmí zadních
koutů autobusu, skryti před zraky pedagogického dozoru, neprostupné tajemno a příslib
nevšednosti nás přitahovalo
tak, že jsme toužili (alespoň
celá zadní polovina), být právě
tam. Jako holka jsem neměla
téměř žádnou šanci obsadit některé z pěti míst. Genderově a
hierarchicky uspořádaný prostor
měl i tady svá pravidla.
Za nějaký čas sedíte v autobuse:
střídavě si sedáte a stoupáte,
zvyšujete hlas, abyste těm vzadu dali najevo svou mocenskou
převahu, bez ohledu na zasedací
pořádek. A nebýt toho, že jsme
zestárli, řvali a rvali bychom se
stejně…

Mnoho rábských občanů si pod vyslovením jména Kubernát/Kubernátová vzpomenou na manželský pár, který ve své
době působil a ovlivňoval společenské
dění v Rabí. Nyní Vám přinášíme rozho-

vor s jejich dcerou. Protože všechno se mi ku.Vzhledem k původu bylo v Sušici půnepodařilo vměstnat do jednoho rozhovo- sobení problematické. Naši se seznámili
na učňovské škole, kde táta učil a mamka
ru, bude v příštím čísle pokračování vzpodělala hospodářku. Protože děda byl co
mínek.
byl, za války byl také vězněn (to je ale již
další příběh) a své názory na režim říkal
Paní Jordánová, čím začneme? Žijete a nahlas, tak tomu také odpovídal „kádrový
pocházíte z Rabí, máte rodinu, 36 let
posudek“. Mamku vyakčnili z práce pro
pracujete v horažďovické nemocnici, jste politickou nespolehlivost a tatínek šel ze
aktivní členka místního společenského
Sušice učit do Horažďovic a později v
života… navrhuji začít tam, kde to
roce 1954 do Rabí. Tím jako by oba ožili.
všechno začalo. Na vaše rodiče si jistě
Začali se zapojovat ve spolcích a v myslimnoho rábských vzpomene, přesto, co
veckém sdružení. Bylo zvykem, že kantor
byste nám o nich řekla?
se tehdy staral i o volný čas dětí a kulturu
Oba moji rodiče byli vyjímeční a myslím, v Rabí. V Rabí si našli kamarády a i já
jsem s nimi do Rabí začala jezdit, vetšiže nejen pro mě. Bohužel žili svůj produktivní věk ve „vyjímečné“ době. Oba to nou k Hejpetrům.
velmi limitovalo. Maminka pocházela z
Jaké to bylo vyrůstat s tak aktivními robohaté živnostenské rodiny ze Sušice. Její diči, jací byli jako táta a máma?
otec se podílel na elektrifikaci Šumavy,
A více než kdy jindy, s nadchá- kromě ostatního. Vždy na jaře a na pod- Všechno, co dělali, dělali naplno. Pravdou je , že jsem si je moc neužila, ale byzejícím létem všem dětem zá- zim jí řekl, aby si obešla krejčí, ševce,
vidíme výlety a prázdniny. Ne- modistky a objednala si vhodnou gardero- ly babičky a potom když jsem byla větší,
jen má krátká vzpomínka je
bu-vše muselo ladit. Doma nemusela po- chodila jsem s nimi. Někdy začátkem šedesátých let jsme se do Rabí přestěhovali
toho důkazem. Dopřejme jim
máhat, její maminka jí řekla: “Venuško,
léto strávit alespoň trochu pod- to umět nemusíš, ty budeš na všechno mít a i já jsem si tady našla kamarády. Pomalu jsem se začala zapojovat také do aktile jejich představ. A kdybyste
služebnou.“ Doba se změnila, maminka
někdy jeli autem a v autobuse
se všechno naučila tak, že to ostatní i uči- vit, které odpovídaly mému věku. Rodiče
před vámi budou za oknem děti la. Ještě dnes je mnoho pamětníků jejích moc doma nebyli, s řadou věcí jsem si
musela poradit sama. Myslím, že o to
na vás dělat různé posunky,
legendárních tématických kuchařských
zamávejte jim a buďte v klidu. kurzů.Tatínkův otec byl přednosta stanice jsem byla samostatnější a zodpovědnější.
Jsou na výletě, sedí vzadu a je
pod penzí a babička, pokud se nestarala o Musela jsem se nejen dobře učit, ale také
pomáhat s tím, co naši z časových důvodů
léto - čas dětí.
děti, učila ruční práce. Oba moje rodiče
nezvládli.
poznamenala válka a zavření vysokých
Přeji všem šťastnou cestu a
škol. Zatímco tatínek si po válce všechny Co ve vás zanechali?
šťastný návrat.
učitelské aprobace dodělal, maminka se
Nakazila jsem se i jejich činorodostí a
Eva Dušková
své lásce, historii, věnovala jako koníčdodnes mi moc chybí jejich humor a ži2

peut? Kdo z normálních lidí je to
schopen vyslovit? Změny názvu ale
souvisí se změnami v organizaci studia oboru. Od nástaveb až k vysoké
škole. V konečném umu žádný rozdíl
nevidím, jenom noví pracovníci mají
větší znalost jazyků, náboženských a
rasových rozdílností, psychologie,
používání nového nesmyslného testování apod. Ví více o nových metodách, ale používat je mohou stejně až
po příslušném kurzu zakončeném
Život šel dál a vy jste si vybrala zdra- zkouškou. Potom teprve může s nově
nabytými vědomostmi pracovat.
votní profesi. Co vás přimělo k této
volbě?
S jakými problémy pacientů se nejNikdy mi nedělalo problém starat se o častěji setkáváte?

votní moudrost. Pamatuji se, že když
jsem začala chodit na gympl , táta mi
řekl, abych jako vzor do omluvného
listu použila maminčin podpis, který
jsem bez chyby zvládala. K tomu měl
přednášku o tom, že každý student
chodí za školu a jeho nezajímá, jak to
udělám, ale odmaturuji a půjdu dále
studovat, co si vyberu. Jedinou podmínku měl, že to nebude kantořina.
Asi věděl své. Dodnes patří učitelé k
nejhůře placeným vysokoškolákům.

druhé, pomáhala jsem se starat o dědečka, asi nějaké samaritánské sklony.
Vybrala jsem si obor a zkoušky byly
pro mě výzva. Škola v Praze, zkoušky
z běžných vědomostí, ale i talentové z
tělocviku. Až zpětně mi došlo, jak
jsem byla lehkomyslná a jinam přihlášku neposlala. Měla jsem to štěstí,
že jsem se dokonale strefila do oboru,
který mě baví celý život. Nemůžete
ustrnout, musíte se stále učit, získávat
nové dovednosti.
11. března 2016 jste získala ocenění
od hejtmana Plzeňského kraje p.
Václava Šlajse za vynikající práci ve
zdravotnictví. Co to pro vás osobně
znamená a jaká byla reakce kolegů,
popř. nemocnice.

Nejčastějšími diagnózami, se kterými
pracujeme, jsou bolesti páteře, stavy
po úrazech a operacích a po mozkových příhodách. Postupně mají lidé
stále méně zdravého pohybu, ale více
přetěžování. Psychické i fyzické, vše
se na pacientovi projeví.
Když se ohlédneme zpět, změnila se
četnost některých onemocnění
v porovnání s dneškem?
Nejvíce je právě vertebropatů (bolest
od páteře). To je z nedostatku přiměřeného aktivního pohybu. Stres a práce ve statické poloze, a to bez rozdílu
fyzické namáhavosti práce.
Vaše doporučení?

Starat se o svoje tělo, poslouchat jeho
To ocenění bylo pravda příjemné, ale řeč. Přiměřený pohyb,občas si dopřát
na zadek jsem si z toho nesedla. Stále masáž, občas pobyt v termálech nebo
má pro mě větší cenu poděkování pa- u moře. Nebrat se příliš vážně, není
cientů a fungující rehabilitační odděle- nic, co by nemohlo počkat. Je důležité
v rámci duševní hygieny vypnout,
ní. Musím přiznat, že větší radost
mám, když některý z kolegů odatestu- relaxovat, umět se pobavit, stýkat se s
je. Jinak ocenění beru jako poděková- příjemnými lidmi, prostě vstupte do
ROSy!
ní celému našemu týmu.
P. Jordánová, také jsem si všimla, že
Vaším oborem je fyzioterapie, proč
tato specializace? A stručně nám po- máte ráda převleky. Např. jsem Vás
nepoznala v pekle hradu Rabí,
pište, co je náplní oboru. Např. mě
není jasné, jaký je rozdíl mezi rehabi- v převleku bezdomovce při Masopustu jste byla k nerozeznání od skutečlitací a fyzioterapií.
né předlohy.
Fyzioterapeut je nový název pro rehaRabí, to je moje srdeční záležitost.
bilitačního pracovníka. Oba termíny
jsou divné. Kdo to někdy zkusil, ví, že Krásné vzpomínky na dětství, na škorehabilitace je sakra těžká práce, proč lu, na kamarády. Na zážitky na pastvě,
tedy ještě pracovník? Nu a fyziotera- na noci, kdy naši rodiče tančili v kul-

turáku a my měli pré, na taneční zábavy a fůru legrace. I moji kolegové vědí, že když k nám přijde kdokoli z
Rabí, i když spádově Rabí patří do
Sušice, nikoho kvůli mně neodmítnou.
V neposlední řadě Rabí je místem posledního odpočinku mých rodičů, i
když rodinný hrob je jinde. I místo
není náhodné, je přesně podle jejich
přání.
V Rabí jsem doma. Úžasná jsou děvčata z ROSy, moc ráda se podílím na
jejich činnosti, co mi čas a zdraví dovolí. Nejen moji rodiče, ale i moje
rodina mají Rabí rádi. Manžel hrál
kdysi za Rabí fotbal a všichni jsme se
pravidelně scházeli u rodičů a účastnili se akcí, které se v Rabí konaly. Moji
rodiče zůstali v Rabí, i když je sužovaly neduhy, prostě byli doma. Nám
nakonec zůstal byt, a tak jsme se stali
víkendáři, i když to není úplně přesné.
Trvalé bydliště máme v Horažďovicích, protože jsem již 25 let zastupitelkou města. Dále jsem předsedkyní
odborové organizace v naší nemocnici
a předseda dozorčí rady nemocnice.
Pak jsem členem několika komisí při
městském úřadu, funguji jako školitel
aplikované fyzioterapie v rámci Holdingu Plzeňského kraje. Prostě jablko
nepadlo daleko od stromu.
Máte nějaké přání? Myslím životní,
profesní a rábské.
Životní přání je zdraví a zdravá rodina. Co se týče profese, jsem už PRASE- pracující senior. Nejsou kvalifikovaní fyzioterapeuti, tak musím vydržet, než kolegyně přijdou z mateřské a
jsme zase u zdraví- pokud mi to dovolí.
A Rábské? Moc si přeji, aby ROSa
dále vymýšlela a organizovala úžasné
věci a aby lidé nejen v Rabí byli k
sobě přívětivější, ohleduplnější a přející. Viděla jsem za svůj profesní i
soukromý život hodně bolesti, kterou
si nikdo nezavinil. Proč ještě přidávat?
Děkuji za rozhovor a těším se příště
na shledanou.
Eva Dušková
pokračování v příštím čísle

3
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DIVADLO PRO ŠKOLKY

V

pondělí 18.dubna dopoledne již
po druhé zavítaly do KD v Rabí
děti z mateřských a základních škol z
Hrádku, Žichovic a Rabí, aby zhlédly
představení divadýlka KUBY z Plzně
- pohádku HONZA NEBOJSA.A
opět divadelníci -pan Mlád s manželkou nezklamali. Promyšlené a nápadité kulisy, vtipné a veselé povídání
neustále udržovalo jak děti, tak dospělé v pozornosti a občas i mírném
napětí. Naučit se bát není jen tak, ale
opravdový strach máme až o své nejbližší, poznal nejen Honza Nebojsa,
ale i všichni v sále. Bylo to opět překrásné.
-dh-

KONCERT SBORU HLASOŇ

mrichové a všem, co jste přispěli na
dobrou věc.
-jr-

MÁJKA

T

entokrát připadl 30. duben na
sobotu, a tak odpoledne ve 4

D

ne 15.05.2016 v 15:05, se
konal v konírně hradu Rabí
již 3. dobročinný koncert smíšeného pěveckého sboru Hlasoň ze Strakonic. Návštěvníci koncertu slyšeli
hodiny přišlo na městečko opravdu
široký repertoár populárního sboru od
hodně lidí. Dva poctiví mládenci Tohistorických písní po např. africkou
máš Nárovec a Láďa Brejcha nám
lidovku na vyvolání deště.
upletli věnec a všechny děti jej poNa obnovu hradního kostela Nejsvě- mohly opentlit. A protože tentokrát
tější trojice se podařilo i přes nepřízeň počasí a zimomřivých diváků
vybrat necelé tři tisíce korun. Je to
sice kapička v moři, ale i za tu kapičku jsme moc rádi. Věříme, že se za
rok s Hlasoňem zase sejdeme, a to ve
větším počtu.
Na závěr jsme si prohlédli interiér
kostela a zejména pamětníci vzpomínali na zašlou slávu památky. Velké
poděkování patří sboru Hlasoň, paní
Půrokové, Ing. Brožovi, Marušce Ja-

velel jen jeden hlas, májka byla postavena za pomoci silných paží našich
mládenců docela rychle. Hezké posezení u ohýnku s buřtíky nepokazil
žádný déšť, a tak vytrvalá omladina
dohlídala v suchu májku celou noc až
do ranního (spíš dopoledního) kuropění.Májku se letos nepokoušel
nikdo podříznout ,škoda že ta její barevná a třepetavá krása vydrží jen
do prvního deště.
-dh-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V

neděli 5. června se konala v
obřadní síni na Městském úřadu
malá slavnost. Spolek ROSa a Městský úřad po roce opět vítal nově narozené děti z Rabí, Bojanovic a Čepic.
Všechny přivítala Marie Jamrichová
a pak vystoupily děti (Štěpánek
Kraucher, Amélie Balcarová, Liduška
Altmanová, Leontýnka Chlanová,
Terezka Saxlová, Karolínka Jůnová a
Tonička Maxová) s básničkami, za
které sklidily veliký potlesk.
Pan starosta Miroslav Kraucher ve
svém projevu zdůraznil, že největšími
vzory pro děti jsou jejich rodiče a
všem popřál hodně zdraví, štěstí a
láskyplnou rodinu, ve které budou
vyrůstat.
Pak už Drahuška Houdková rozdávala dárky od spolku (květinu a koje4
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neckou lahev pro batolata), od města hodně zdraví a štěstí.
finanční příspěvek 1000,-Kč a pamětní list.
NOC KOSTELŮ
Rodiče se podepsali do pamětní knihy
a vyfotografovali se s dětmi. Tuto
hezkou tradici vítání občánků spolek
ROSa uvedl v život v roce 2010 po
dlouhé 19. leté pauze.
V letošním roce jsme vítali tyto
občánky:

-mj-

Rabí - Jaroslav Hreňák, Ondřej
Hejpetr, Emily Dudová.

Rabí se poprvé konala Noc kostelů v pátek 10.6.2016 pod záštitou spolku ROSa a města Rabí.
Kostel sv. Jana Nepomuckého na
hřbitově v Rabí byl otevřen všem návštěvníkům od 17,30 hodin a od 18
hodin zazněl úvodní projev o historii
kostelů v Rabí, jak jej zachytil kronikář v rábské kronice. Potom následoval krásný koncert Pěveckého
a chrámového sboru Velkobor.
-mj-

MUZIKÁL V PRAZE

Bojanovice - Nikol Svobodová.

Z

P. Ottisová otevírá kostel
sbor Velkobor
dětské představení

v

námý český film Ať žijí duchové
od režiséra Oldřicha Lipského
znají dnešní děti i jejich rodiče.
Především díky nestárnoucím melodiím z dílny Svěrák & Uhlíř. Kdo by
neznal: Každý den, každý den jedině
pramen zdraví z Posázaví… Hajný je
lesa pán, zvěří je milován… ? Každá
slečna se možná někdy ptala podobně
jako Leontýnka: dunky, žalky a co
já? Prožít krásné dobrodružství s partou dětí na hradě podobném našemu také bez střechy, s kouzly a nadpřiro-

rodiče s dětmi

Čepice - Rostislav Dobiáš a Jan
Hais.
Všem dětem přejeme krásný život a

zenými jevy, by si někdy přál zažít
každý z nás. V sobotu 11. června jsme
měli příležitost nechat se vtáhnout do
pohádkové atmosféry muzikálu Ať
žijí duchové v pražském kongresovém
centru. Děti měly krásný zážitek a
my, dospělí jsme se stali na chvíli dětmi.
Velký dík patří Autodopravě Vichr,
za poskytnutí velkého komfortního
autobusu a spolku ROSa za finanční
podporu.
-ed5
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NETRADIČNÍ MÁJKA V ČEPICÍCH

MÁJKA

M

ájka. Poměrně jednoduché
BRIGÁDY
slovo, při jehož psaní, myslím,
jen málokdo udělá chybu. Velkou
chybu ovšem udělá ten, kdo má možnost jít někam na májku a prostě nejde. Na této akci se totiž snoubí skoro
všechno, co si jen dovedeme představit – práce, odpočinek, napětí, radost,
spolupráce, krása, setkání,....
My jsme si té chyby nejít plně vědomi, a tak se nás na stavění máje sešlo
opravdu hodně, mnohem víc, než kdy
jindy. Ivanka totiž v ten den slavila
své krásné narozeniny, a tak přišlo i
její velmi silné nečepické osazenstvo.
A ti se také chtěli zapojit, což jsme s
radostí uvítali. Takže to byla hotová
paráda – holky, slečny a ženy zdobily
a chlapi celou tu krásu zvedali vzhůru
entokráte nepopíšeme několik
k nebesům. V Čepicích stavíme májstránek Rábských novin výčtem
ku stále ručně, jen za pomoci vlastní
a popisem našich početných akcí.
síly, lana a dřevěných podpěr.
Věnovali jsme totiž pár víkendů brigádám v klubovně, v jejím okolí a v
kempu.

T

K

do jel v květnu přes naši obec,
mohl vidět i tuhle májku Májku, kterou postavil jeden
z čepických pro svou přítelkyni na
zahradě. Po celý květen pak budila
zájem kolemjdoucích i kolemjedoucích aut, mnozí zastavovali a tenhle
Pravda, nesešlo se tolik lidí jako chovydařený výtvor si dokumentovali.
dívá na jiné akce, ale to už tak bohuNakonec projevila zájem i firma
žel bývá. Přesto jsme toho zvládli
Hamé, která nápad ocenila a fotky
dost – vybílili jsme, nařezali dřevo,
čepické májky zařadila do svého vnipřipravili kemp na nadcházející sezótropodnikového časopisu.
nu a zasadili několik stromků.
-jkOdměnou nám bude krásný pohled na
POZVÁNKA NA HARMONIKY
příjemné prostředí, kde trávíme
spoustu času na našich akcích, které
se již plánují. A že jich zase nebude
málo...

Díky
všem,
Při takovém počtu lidí a i díky krás- kteří se
nému počasí šlo všechno jako po
o to
másle, a tak se již za malou chvíli
zaslouozval zasloužený potlesk za perfektně žili.
vykonanou práci.
Pak už jsme se jen sesedli k ohýnku,
zahřívali se, povídali, opékali buřtíky,
ale hlavně hlídali a hlídali.
A uhlídali.

-hs-
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OJEDINĚLÁ KVĚTENA

V

zácné luční orchideje rozkvétají
v máji a celé okolí Čepic je
v jednom květu. Mezi obvyklými
rostlinami zahlédneme i dříve hojně
vyskytované, dnes kriticky ohrožené,
luční orchideje – vstavač kukačku a
vstavač osmahlý.
-jk-

ČEPICE AKCE - LÉTO
11. června

Pouťové posezení v klubovně

12. června
24.-26. června

Mše svatá v kapličce v 15.00
"Klobouky v Čepicích" - návštěva
přátel z Klobouk u Brna
Společná plavba čepických
Piknik v řece - termín dle počasí

2. - 3. července
červenec
9. července
Setkání harmonikářů
červenec
Soustředění hasičské a
ostatní čepické mládeže
(termín dle počasí)

H8 6 R
Tradičně největší akcí hradu, co se
týká návštěvnosti, příprav a plánování
je Rabijáda. Letos se konal již 15.
ročník tohoto hravého a zábavného
dne.

RABIJÁDA

T

éma letošní Rabijády bylo A ť
žijí duchové a tomu se přizpůsobily i jednotlivé disciplíny, bylo jich
celkem 18. Jako obvykle nejvytíženější byla lanovka (Jízda hradní střelou), jen pro vaši informaci, celý tým
obsluhy lanovky čítá 6 osob. Další
zábavná zastavení byla u Jouzy
v samoobsluze, házelo se maxipiškotem do Rabiňáku, děti musely projevit svůj postřeh v parkánu, kde hledaly schovaná gumová zvířátka ve spárách zdí. Novinkou byl strom
s překvapením u lučištníků, kdy po
zásahu jablka střelou s gumovým hrotem ze stromu vyskočil zajíc, vypadla
láhev moštu či vylétl pták. Návštěvníky potěšil opět pan Kadlec (Alrašíd)
se svými historickými atrakcemi kotrmelčákem a hlavotočem (To jsem
z toho jelen, Kotrmelec vzad). Velký
dík patří panu Balcarovi za zapůjčení

(Z[\[: ]^_. Z`a^bc Rd`e)

předmětů z muzea k disciplíně Záhad- úsměvy a také velký zájem o tuto akné předměty, kde pan Tomáš Nárovec ci, který již přesahuje hranice regioa jeho žena Eva dětem poutavě přinu.
-rpblížili, k čemu daný předmět sloužil
našim prarodičům.
O rozproudění dětské zábavy a moderování akce se postaral Vláďa Kábrt
z DS Rynek. Přestrojen za rytíře Brtníka doprovázel Leontýnku a bavil
návštěvníky na velkém nádvoří. Počasí nás nepřekvapilo, jarní deštík
jsme očekávali a opět si dokázali, že
některé děti se umí bavit i mezi kapkami deště.
Pro ty, kterým pojmenování akce Rabijáda nic neříká, se jedná o dětský
den, kdy je hrad pro běžný provoz
uzavřen a zcela propůjčen dětským
hrátkám. Akci před 15 lety vymyslel
a začal pořádat bývalý kastelán Michal Novák a my v jeho tehdy nadčasovém nápadu pokračujeme.
Dovolte mi proto prostřednictvím
novin poděkovat za obětavost a ochotu pomoci všem 40 členům týmu, kteří se na Rabijádě podíleli. Příjemnou
odměnou nám byly rozzářené dětské
7

V dubnu jsme vyráběli tabule z dřevodesek, které jsme natírali tabulovou barvou. Dále jsme vyráběli přívěšky, náušnice, lžičky ze zapékací hmoty Fimo a v květnu jsme vyráběli obrázky z lékařských špachtlí.
21. června bude poslední tvoření v Klubu. O prázdninách Klub nebude.
-ak-
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BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO italských vojáků. Mezi zákopy panovala skutečná nenávist. Ale i přesto,
VOJSKA V ITÁLI

P

olitika italského království, jako
několikráte již v minulosti, se na
počátku války v r. 1914 vyznačovala
značnou opatrností, politickou a vojenskou nespolehlivostí. Původně tvořilo součást svazku Ústředních mocností (Německo, Rakousko-Uhersko a
Itálie), válku zatím nikomu nevyhlásilo, neboť upřednostnilo své koloniální
zájmy v Africe, čekalo, jak dopadne
Rakousko- Srbské tažení, protože mělo zájem o největší středomořský přístav Terst a dále mělo snahu získat
rakouské jižní Tyrolsko, Istrii a část
Dalmácie. Aby se mohlo v případě
vítězství podílet na územních ziscích
z poraženého Rakouska-Uherska. Itálie vyhlásila válku svému bývalému
spojenci v květnu 1915 a vyslala svá
vojska na jižní rakouské hranice. Situace na rakousko-italské frontě byla ve
své tvrdosti srovnatelná se situací na
západní frontě.
K dezercím či dobrovolným přechodům českých a slovenských vojáků,
sloužících v rakouské armádě, na italskou stranu téměř nedocházelo. Případné úvahy na rakouské straně o dezerci znesnadňovala i jazyková bariéra a rovněž strach ze zcela neznámých

jak se válka protahovala, zajatecké
tábory v Itálii se postupně plnily dalšími rakousko-uherskými zajatci.
Italové posílali zajaté Čechy a Slováky přednostně do táborů Santa Maria
Capua Vetere u Neapole.

V :ST 9:
mítl návrhy na přesun československých zajatců do Francie, ale dovolil
dr. Benešovi návštěvu několika zajateckých táborů.

Počátkem října 1917 byla v Římě otevřena italská pobočka NČR a italské
ministerstvo války vydalo současně
souhlas s výstavbou českoslovenZatímco doposud hlavní úsilí Národní ských pracovních jednotek.
rady československé, sídlící v Paříži, Do sledu událostí vstoupila těžká pose soustřeďovalo na situaci hlavně v rážka italské armády u Carporetta na
Rusku a ve Francii, situace v Itálii
přelomu října a listopadu 1917, nězůstávala poněkud stranou. Až v květ- mecké jednotky postoupily do hloubnu 1917 navštívil zajatecký tábor San- ky až o 100 km. Právě porážka u Carta Maria Capua Vetere zástupce Ná- poretta urychlila jednání NČR s franrodní rady československé, aby zjistil couzskou vládou a francouzský presiskutečnou situaci mezi zajatci, nebotˇ dent vydal 16. 12. 1917 dekret, ve
v důsledku zatím negativního postoje kterém povolil výstavbu samostatného
italské vlády pro povolení založení
československého vojska na území
československého vojska v Itálii vzni- Francie pod vedením místopředsedy
kaly i úvahy provést přesun českých ČNR gen. M.R. Štefánika.
zajatců do Francie.
Vydání tohoto dekretu značně posílilo
S tímto názorem nemohla italská vlá- rozhodnutí některých zajatců v italské
da souhlasit, a proto přesunula část
Padule k vytvoření tlaku na italskou
Čechoslováků na pomocné práce v
vládu, aby povolila budování čs. vojzemědělství do zajateckého tábora v ska v Itálii.
Čertose di Padula u Salerma. Jednání
ČNR s italskou vládou o přestavbě
sboru na vojenskou jednotku a její
přesun do Francie nevedl k žádnému
konci. Rozuzlení přineslo až jednání
dr. Beneše v Římě v září 1917, kdy
italský ministr zahraničních věcí oddalší kapitola v příštím čísle
8
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Kapitola šestnáctá: Franci opět na scéně. Další jeho přídomek silný Franc.

O

rchestřiště, které stálo hned při
vchodu, bylo vysoké asi tak čtyři
metry. Na něm jsme pak odehrávali
představení.
Bylo řešeno moderně, aby se postavilo
v době co nejkratší. Složeno bylo ze
samých dlouhých žebříků, které se
pouze dohromady sešroubovaly. Tyto
žebříky ovšem nebyly lehké, vždyť
musely nést váhu téměř třiceti lidí. Pod
orchestrem kromě lidí museli procházet
i sloni a koně na konci představení. Na
rozdíl od slonů, kteří opatrně pod orchestrem procházeli, aby nic nepoškodili, se tak nechovali mnozí z publika a
leccos si na památku vzali s sebou.
Třeba to byl jen kousek třásní ze závěsů. Proto zde muselo ředitelství zajišťovat patřičný dohled, aby publikum
cirkus nerozebralo. Ke stavbě celého
vehiklu jsme byli čtyři. Já, bratranec
Frantík, Jindra Hasík a šéne Franc.
Žebříky a hlavně tak zvané platle, byly
velmi těžké, musely se zvedat do výše,
aby je nahoře sedící Franci od nás
mohl vzít a usadit na konstrukci. A tak,
protože jsme se museli s nimi těžce
potýkat, jsme se jednou domluvili, že
musíme Franciho doběhnout. To se
nám podařilo díky bystrému Jindrovi
Hasíkovi.
Jednoho dne bylo velké parno. Franci
už čekal nahoře na platli, kterou jsme
já s Frantíkem s námahou zdvihali. Už
jsme ji měli takřka zvednutou a jako na
povel ji zase pustili z rukou. Platle podle přírodních zákonů vzala takzvaného
pochápa. Franci na nás shora křičí: „Vy
blbouni, co to děláte za skopičiny, copa
tu budu na vás tak dlouho čekat? Koukejte, ať už tu ta platle je.“ Platlí bylo
celkem asi osm. : „Jo, pane kolego,“
povídá vedle stojící Jindra, který ještě
něco dole dělal: „Mít tak vaši sílu, tak
byste tam nemusel tak dlouho čekat a
potit se pod tím platlem. Ale copak můžete vod takovejch chramostejlů, jako
jsou tudleti dva, čekat.“ My dva chra-

mostejlové jsme se tvářili velmi zoufale. Franci , vida naši nemohoucnost,
sestoupil dolů a dí: „Děte se vycpat, vy
sralbové a děte vod toho, už se na to
nemůžu dívat.“ Popadl platle a ty šly
do výše jakoby uragánem pozdvihovány. Všech osm stálo po malé chvilce
jedna na druhé. Frantík povídá: „Je
todle vůbec možný, takovou sílu sem
eště nikdá neviděl. To sme věděli, pane
kolego, že sílu máte, ale na něco takovýho, co ste nám teď ukázal, na to sme
ani nepomysleli.“ „ Jo, milej chlapče,
„ povídá zase Franci, „ to nesmíš mít
jenom tůdle,“ a tu ukázal na hlavu,“
ale taky tůdle,“ a ukazuje přitom na
své svaly na rukou. Bylo zvykem, že
kdo si jednou s nějakou tou prací začal,
tak už mu zůstala a tak Francimu zůstaly platle napořád.

nesměl dozvědět předčasně, protože by
jim špás určitě překazil.

Co se na koncertě hrálo, se nemohu
upamatovat, ale vím, že v hrané skladbě bylo hodně dlouhých pauz pro bubny. Více než deset v té části skladby,
kde se mělo přejít z pianissima do fortissima. Franci si sice potichu počítá:
jedna, dvě, tři, čtyři, až došel k sedmičce, ale to už zaslechl vedle kolegy, že
si počítají více o jeden takt. Nebyl si
jist, a přestal počítat. Franci spatřil,
dívaje se po očku na kolegy, jak nasazují ten k ráně, druhý na virbl a nemeškal. Dal do bubnu ránu jako z děla,
kdežto druzí dva ruce strhli zpět. Nejvíce to trhlo s tátou, který se zuřivě na
Franciho podíval. Jarda si virbloval,
jako by se nechumelilo, copak on za to
může, že Franci neumí počítat? Ten
My jsme mu je milerádi a ochotně po- ještě celý zmámený zapomněl dát další
bombu. Teprve po chvíli, když se ponechali na starost. Ostatně, jak Jindra
někud vzpamatoval, obrátil se na dva
říkal, nebudeme ho přece o ně šidit,
vždyť tato práce mu vylepšuje techniku atentátníky se slovy: „Vy blbouni, krávy nebeský, volové“ a ještě něco k tona velký buben. A když jsme u toho
mu přidal. S námi to už doslova mlátibubnu, tak chtě nechtě musím ještě
vypsat jednu hezounkou epizodku, kte- lo, nástroje nám lítaly od huby, jakoby
rou Francimu provedli dobří kamarádi dostaly nějakou třesavku. Teprve po
zuřivém pohledu kapelníka jsme se
u bicích.
Jak tomu bývá, obsluha velkého bubnu, trochu uklidnili a skladba se šťastně
odehrála.
malého bubínku a činelů byla záležitostí machrů: Bohouš Rožánek činely, Francimu ani oběd nechutnal, přestože
Franc velký buben, Jarda Škopek z Ro- bylo naše oblíbené vepřo, knedlo, zelo.
hanova malý bubínek. Jarda byl dobrý Navíc mu ještě kamarádi kořenili jídlo
různými průpovídkami. Ten radil, aby
hráč na bicí nástroje, pověstný svým
si koupil malé počítadlo pro děti, druhý
fantastickým virblem, ale také velký
taškář, který žádnou legraci nikdy ne- zase, aby si vzal k počítání sirky, které
pokazil. Franci si zdokonaloval techni- by pak jednu po druhé odkládal, třetí
ku na buben zdviháním platlí, ale to mu zase doporučoval počítat na prstech.
nepomohlo, aby se naučil lepší počítat Nakonec se přidal Jindra a řekl: „Jo,
pauzy (kterých je někdy pro velký bu- Franto, člověk musí mít taky tuhle,!
Ukázal přitom na hlavu, „a ne jen tuhben více než dost). A tak se musel
Franci spolehnout na sousedy bubeníka le,“ ukazuje na svaly. Franci zdeptán
rezignoval totálně, až nám ho bylo líto,
a činelistu, který měl tytéž pomlky.
Jindra Hasík mu sliboval potajmu od- vždyť jinak byl dobrý chlap.
platu za zmínku, že je třeba mít také
pořádné svaly a nejen hlavu. Domluvil
pokračování v příštím čísle
se s Bohoušem a Jardou. Jen otec se to
9
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ZPRÁVIČKY Z HASIČSKÉHO
SBORU RABÍ

D

ovolte mi, abych Vás tu v krátkosti seznámil s činností rabských hasičů zhruba od začátku roku.
Letošní rok začal v lednu výroční
valnou hromadou, která se konala v
naší klubovně na hřišti. Bohužel
účast našich členů nebyla žádná sláva. Chtěl bych jen našim členům
připomenout, že jednou z povinností
člena je účast na valné hromadě.
Další naší akcí byl tradiční hasičský
bál. Ani na této akci nebyla účast
moc velká. Mrzí to o to víc, že připravit dnes tombolu a vůbec celý bál
je čím dál tím těžší, a pak se v sále
sejde padesát lidí, což je smutné.
Dále pak velitelé a strojníci absolvovali pravidelná školení u HZS v Klatovech. Někteří členové se zúčastnili
kurzu obsluhy motorových pil. V
letošním roce měla jednotka prozatím dva výjezdy.
První výjezd byl na popadané stromy
mezi obcemi Čímice a Dražovice.
Druhý náš výjezd byl do obce Domoraz na požár komínového tělesa.
Teď už se ale přesuneme trochu do
současnosti, kdy jsou v plném prou-
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du hasičské soutěže.
Začali jsme okrskovou soutěží ve
Frymburku, která se konala 28. května. Podařilo se nám postavit dvě
družstva, i když druhé družstvo doplnily dvě ženy. Myslím si, že jsme
byli úspěšní. Jedno naše družstvo
obsadilo druhé místo a druhé družstvo místo třetí. Jen bych chtěl vyzdvihnout, že družstvo složené ze
starších členů a dvou žen se umístilo
na tom lepším místě a našim mladíkům to natřeli. Samozřejmě tím obě
naše družstva postoupila do obvodového kola. 4. června náš sbor pořádal
vyřazovací kolo žen a odpoledne
proběhla soutěž v požárním sportu.
Bohužel naše ženy se nezúčastnily.
Ale mužům se podařilo postavit
družstvo do požárního sportu. Je
fakt, že se nám moc nedařilo, a tak
jsme skončili na posledním pátém
místě. Zkušenost to byla ale dobrá.
Hned v neděli 5. června se u nás ještě konala soutěž Okresního kola dorostu. Zde se zúčastnil jen jeden náš
člen, a to Adam Jonáš. Na to, že to
byla jeho první soutěž v dorostu, si
vedl velmi dobře. V sobotu 11. června proběhlo obvodové kolo, do které
postoupili z okrskové soutěže i naše
dvě družstva. Jedno družstvo opět s
posilou dvou žen. Ani zde jsme ostu-

du neudělali. Tentokrát se úspěšnost
našich družstev prohodila. Naše
mladší družstvo skončilo na pátém
místě a postupují do okresního kola,
které se bude konat 18. června v Malém Boru, tak jim držíme palce a
věříme v dobré umístění. Druhé
družstvo skončilo na místě devátém.
Samozřejmě se chceme zúčastnit i
dalších soutěží. Například 2. července v Sušici a v Buděticích.
Určitě Vás tu budeme o našich úspěších či neúspěších dále informovat a
držte nám palce, či se rovnou přijeďte na nás podívat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
těm, kteří soutěžili, ale zároveň i
těm, kteří si našli čas a pomohli s
pořádáním soutěží, které tady u nás v
Rabí proběhly.
-vh-

okrskové kolo soutěže

SDH Rabí
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onečně! Přichází období teplých a slunečných dní…
končící měsíc květen předává pomyslnou štafetu
červnu, který odstartuje nástup léta. Všichni se určitě nemůžete dočkat, až si budete moci na záhonku konečně
uzobnout první jahodu nebo třešni, že?
Krom jiných neméně důležitých prací nás během června
čeká i boj s plevelem, který se snaží zaplavit celou zahradu od záhonů se zeleninou, přes květinové záhony až po
trávník. My mu výhru samozřejmě neumožníme a jednoduchými kroky ho ze zahrady „vyštípeme“.
Na skalkách nebo na záhonech s okrasnými rostlinami se
ho poměrně dobře zbavíme vrstvou mulče (kůry nebo
štěrku). Většinu zeleniny nelze pěstovat na textiliích, jelikož vyžadují častější prokypřování svrchní části půdy což je zároveň i ideální způsob jak se poprat s plevelem.
U trávníku je to trochu složitější. Jedním ze způsobů jak
se nežádoucích rostlinek zbavit je vertikutace, tedy provzdušňování trávníku. Tu je ale ideální provádět zjara.

ŠIMÁČKOVÁ

rostliny a trávník zůstane. Po zmrzlících vysazenou teplomilnou zeleninu (rajčata, okurky, papriky, cukety, melouny) je potřeba dostatečně kontrolovat - zejména pečlivě
vyvazovat rajčata a okurky. Žluté lepové desky dají včasný signál o přítomnosti škůdců (hlavně mšic, molic a
svilušek) a my pak můžeme aplikovat ochranný prostředek.
Během teplých a suchých dnů všem rostlinám dodáváme
potřebnou vláhu a jednou za dva týdny zálivku doplníme o hnojivo.
Odkvetlé cibuloviny je dobr é vyjmout ze záhonu, cibulky nechat oschnout a uložit na suché a chladné místo.
Na jejich místo si můžete vysadit například nějaké letničky (hledíky, astry, měsíček lékařský, krásenku, třapatku
nebo šalvěj).
Během tohoto měsíce se také můžete vrhnout na tvarování
okrasných dř evin a vyvazování popínavek ke konstrukcím.

Dalším způsobem je vytrhávání jednotlivých rostlinek (př.
smetánek lékařských) ručně, nebo si můžeme pomoci po- Přeji Vám bohatou úrodu a krásné léto.
užitím selektivního herbicidu, který zničí dvouděložné

R
T U5
J Z 6
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měkký tvaroh
250g
střední brambora 1 ks
žloutky
3
dětská krupička 250g
rum
50 ml
cukr moučka
80 g
jahody
50 g
citronová kůra, sůl

:S

V4 5

a 5 : a8
8 Z 4

5
5 Y S PODLOUCKÝ
LIMONÁDY
T74 9

9:4

citrony
cukr krupice
větvičky tymiánu
voda

96
6 ks
300 g
10 ks
1,5 l

Z cukru si připravíme karamel,
přidáme celé citrony nakrájené na
kostky, tymián a vaříme. Vše zredukujeme na 0,5 l a hodně rozmixujeme.

Uvařenou bramboru nastrouháme, přidáme tvaroh, sůl ,
žloutky, cukr, rum a citronovou kůru.
Vše vytvarujeme na hladké těsto. Z těsta vytvarujeme váleček, který nakrájíme na kousky podle velikosti jahod.
Balíme celé plody do kuličky. Vaříme ve vodě, než vypla- SS P
9 : 4 96
vou.
cukr krupice
250 g
T 8 Z
citron
1 ks
celá skořice
20 g
mléko
700 ml
badyán
2 ks
měkký tvaroh
500 g
limetky
2 ks
cukr
150 g
voda
1,5 l
vanilkový cukr
2 balíčky
Z cukru připravíme karamel, přidáme nakrájený citron a
Všechny suroviny smícháme, přivedeme k varu a 10 minut limetky, skořici, badyán, zalijeme vodou a svaříme na 0,5 l.
vaříme. Poté vše přecedíme a necháme odkapat.
Poté přecedíme.
Na posyp knedlíků můžeme použít i jiné suroviny (mák,
Limonády můžeme skladovat v chladničce delší dobu. V
skořici, opraženou strouhanku…)
zimě je můžeme podávat horké.

Carpe diem

11

Z 89 7 Q 4e353STZ fP 6;
PP

4

R

– S
S 35

4S

Obce mají v zásadě 4 skupiny příjmů:
daňové (např. daň z příjmu fyzických
osob, daň z příjmu právnických osob,
spotřební daň, poplatky, daně z majetku), nedaňové (např. příjmy z
vlastní činnosti – nájmy, služby, lesy), kapitálové (např. z prodeje investičního majetku – pozemky nemovitosti) a dotace. Ve výdajích je nejdůležitější se zmínit o základních dvou
skupinách – běžné výdaje (např. platy
zaměstnanců, nákup zboží, vody,
energie, výdaje na opravy majetku a
zajištění dopravní obslužnosti) a kapitálové výdaje (např. pořízení nového
majetku).
Z9S: 6

P

4

Rozpočtové určení daní (RUD) je
způsob, kterým stát přerozděluje obcím a krajům své příjmy (větší část si
nechává). Příjem obce z RUD v roce
2014 byl o 271.266 Kč nižší než v
roce 2015. V roce 2015 činil příjem
obce celkem 5.179.015 Kč. Daňové
výnosy, které stát obdrží od firem a
občanů, jsou následující.
1) DPH - daň z přidané hodnoty, platí
ji fakticky konečný spotřebitel. Tvoří
část ceny výrobků a služeb. Z celostátního výnosu připadá 20,83 procenta obcím (daň nepřímá).
2) Daň z příjmu právnických osob
– s.r.o., a.s. atd. Z celostátního výnosu obdrží obce 23,58 procent (daň
přímá).
3) Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou je daň 15% , kter ou
odvádí poplatník z dohody o provedení práce nebo příjmu do 10.000 Kč.
Obce obdrží ze státního výnosu 23,58
procent (daň přímá).
4) Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti odvádí osoby, které podnikají (OSVČ).
Z daně z příjmů OSVČ připadá 30%
obci, podle místa bydliště podnikatele
a 10 procent jde do státního rozpočtu,
60% z celostátního výnosu daně se
dále rozděluje na 8,92% pro kraje,
23,58% pro obce a 67,50% jde do
státního rozpočtu (daň přímá).
5) Daň z příjmů ze závislé činnosti
jsou všechny příjmy, které vám zaměstnavatel poskytuje, kromě těch,

které se nezahrnují do základu daně
nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů
osvobozených od daně. Z celostátního výnosů obdrží obce 22,87% a
1,5% je poskytnuto obci na základě
počtu zaměstnanců s místem výkonu
práce v obci samotné (daň přímá).
6) Daň z nemovitosti platí každý
vlastník nemovitosti na území obce.
Obec obdrží 100% vybrané částky,
nicméně tato částka činí jen1,5%
všech příjmů (daň přímá).

území mají trvalý pobyt. Od roku
1973 klesl počet občanů o 191 lidí k
dnešnímu stavu 497 obyvatel. Je zbytečné dohadovat se, jestli je to způsobeno odchodem mladých perspektivních lidí do větších měst, kde se lépe
uplatní na trhu práce, či stárnutím
populace, nebo přirozenou migrací.
Jasné je, že úbytek zaznamená i ten,
komu je logika věci cizí. Naproti tomu v našich obcích potkáváme mnoDaň přímá – je placena plátcem. Daň
nepřímá – je placena plátcem, ale ve ho lidí a já tu hovořím o úbytku?
Obec je tvořena občany obce, to není
skutečnosti ji platí spotřebitel.
nijak divné. Díky nim je obec obcí.
Ministr financí také do obce plné obDruh daně

Podíl pří- Příjem obce v r.
jmu obcí 2015
(v%)
20,831

2.398.158,35 Kč

23,58

1

1.252.050,66 Kč

3 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos)

23,58

1

částka je zahrnuta v
č.5

4 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

23,581
30,04

82.892,52 Kč

1 DPH (celostátní výnos)
2 daň z příjmu právnických osob

5 daň z příjmu fyzických osob ze závis- 22,871 /
lé činnosti (celostátní výnos)
1,53

1.124.802,89 Kč

100,002

457.518,85 Kč

6 daň z nemovitých věcí
Pozn.:
1) Daňové příjmy jsou rozdělovány
na základě:
a. kr itér ia výměr y katastr álních
území obce (3%)
b. prostého počtu obyvatel v obci
(10%)
c. násobků postupných přechodů
(80%) - rozhodující je počet obyvatel
v obci
d. počet dětí a žáků navštěvujících
školu zřizovanou v obci (7%)
2) Výnos daně z nemovitých věcí:
příjemcem je ta obec, na jejímž
území se nemovitost nachází
3) Daňové příjmy jsou rozdělovány
na základě počtu zaměstnanců s
místem výkonu práce v obci
4) Dle bydliště podnikatele – 30% z
vybrané daně od místních podnikatelů obdrží obec
Obec Rabí, Bojanovice a Čepice se v
posledních letech potýká s ubývajícím počtem obyvatel, kteří na našem

čanů pošle plno peněz.
Problém dnešní doby vidím ve faktu,
že mnoho obyvatel není trvale hlášeno v obcích, kde trvale žije. Počet
obyvatel v obci je tak do jisté míry
zkreslen. Víme však, že nepřihlášení
se k trvalému bydlišti v obci , kde
žije, vedou občana pochopitelné důvody. Změna občanského průkazu a
dalších formalit je náročným úkonem
v životě jednotlivce a úředník = boj.
Naštěstí my občané, trvale žijící v
naší obci, se postaráme o každého.
Odpadky z popelnic mizí, v zimě je
prohrnuto, užívání obecních statků
není v žádném případě omezeno, alespoň tak doufám. V příjmové části
rozpočtu je však počet trvale hlášených občanů obce významným prvkem. Jeden obyvatel do obce přesune
ze státního rozpočtu cca 10 tis. Kč. V
našem případě je taková částka dle
hrubého odhadu cca 200 - 300. tis.
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Kč, o které přicházíme. Dobrá zpráva
je, že se tyto peníze utrácejí v jiných
obcích. Zkrátka se v systému objeví,
ale škoda, že ne v tom našem Rabí.
Tento můj článek není v žádném případě boj proti lidem netrvale bydlícím. Zkusme to vzít z jiného pohledu.
Jistá dávka patriotismu je u člověka
od nepaměti vysoká. Já se stal občanem Rabí, jakmile jsem uklidil svůj
dětský pokoj v Sušici v bytě rodičů a
všechny věci jsem si převezl do mého
prvního bytu v kulturním domě v obci Rabí. Z mého pohledu, který jsem
nastínil vyplývá, že moje první kroky
vedly pro novou občanku na výbor
(takhle jsme ho nazývali i 14 let po
převratu). Zkuste o tomhle problému
popřemýšlet, překonejte nechuť vydat
se na městský úřad v Rabí a přihlášením se k pobytu pomozte Rabí k
vyšším státním financím, které se k
vám opět vrátí v lepším prostředí obce, službách apod. Přeji všem příjemný pobyt v Rabí, Bojanovicích a Čepicích. Ostatně já mám příjemný pobyt v Rabí trvale hlášen od roku
2005.
J

QS8 5 ,
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• Žádost o dopravní automobil pro

potřeby výjezdové jednotky podána
(dotace z IROP 90%).

• Žádost o dotaci na pořízení nové

CAS z národního programu podána
( dotace 50%).

ná cesta k autobusovým zastávkámto je masakr.
• Oprava přepadu z vodojemu je

• Osvětlení přechodu Rabí je ve fázi hotova – současně jsou s výkopem

položeny dva kabely propojující vodojem s vrty a studnou. Tyto nahradí
staré a svými parametry nevyhovující
a současně přivedou na vodojem
proud pro obsluhu budovy a případ• Uvedení vrtu HV 2 v Rabí je již ve
ného technického zařízení na úpravu
fázi dokončování (dotace z Plzeňvody.
ského kraje ve výši 220 tis. Kč byla
• V Čepicích byl distribuován do
schválena).
nemovitostí dotazník týkající se pro• Poslední úpravy zadání k projektoblematiky současných zdrojů pitné
vé dokumentaci na přístavbu MŠ
vody. Bude znovu rozeslán do 45%
Rabí.
nemovitostí, jelikož jsem nedostal
• Intravilán v obci Bojanovice se
odpověď. Posléze bude vyhodnocen a
nám mírně komplikuje, ale blýská se předán na zastupitelstvo. Výstup z
na lepší časy.
dotazníku je anonymní a slouží ke
• Začaly dohady kolem cesty k auto- zjištění stavu spodních vod u jednotlibusovým zastávkám v Bojanovicích. vých nemovitostí a postoji majitelů k
této problematice.
Zde nám jeden občan ze Žichovic
územního souhlasu a realizace je na
spadnutí – problémy s vyjádřením
dotčených orgánů k územnímu souhlasu je v dnešní době standart.

brání v přístupu na účelovou komunikaci, a tím vystavuje riziku děti z
Bojanovic. Je pravdou, že je komunikace ve vlastnictví soukromé osoby,
avšak veřejně přístupná do doby, než
ji zahradil. Je smutné, když jednotlivec má potřebu jít proti dětem z Bojanovic. Problematika účelových komunikací je obsáhlá. Zkuste si projít
trasu u hlavní silnice, kudy vede jedi-

• Oprava zadní cesty do Bojanovic

je snad na spadnutí.
• Ke sběru separovaného odpadu

přibydou nádoby na odkládání tuků a
olejů z kuchyní. Zatím se bude jednat
o místo u KD Rabí, v Bojanovicích
a Čepicích na místech, kde jsou
umístěné kontejnery.
starosta města - Miroslav Kraucher

Usnesení č.11
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 13.4.2016 od 18:07 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rabí.
Počet přítomných zastupitelů 7. Omluveni: R. Janečková, E. Potužník.
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) ZM Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. R. Lupíška, p. Vl. Sedláčka a zapisovatelkou M. Jamrichovou. Do návrhové komise p. M. Krauchera.
Pro 7
Tento bod byl schválen
2) ZM Rabí schvaluje navržený program včetně doplnění programu o body č. 18 -20.
Pro 7
Tento bod byl schválen
3) ZM bere na vědomí plnění usnesení č.10 bez výhrad.
Pro 7
Tento bod byl schválen
4) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč na propagaci kulturní akce Ruinfest, užití znaku
města Rabí na propagačních materiálech akce a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro 1 (p. Jamrichová)
proti 5
zdrželi se 1 (p.Nový) Tento bod nebyl schválen
5) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč pro potřeby žákovského fotbalového týmu
Žichovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro 2 (p. Jamrichová, p.Lőffelmannová)

proti 5

Tento bod nebyl schválen
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6) ZM Rabí schvaluje grantový program města Rabí v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Touto formou
se budou poskytovat finance na podporu akcí v Rabí, Bojanovicích a Čepicích od roku 2017.
Pro 6

zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)

Tento bod byl schválen

7) ZM Rabí bere na vědomí žádost o zajištění opěrné zdi a pověřuje starostu obce dalším šetřením v uvedené záležitosti.
Důvodem stávajícího stavu zdi je zřejmě nedostatečná opora v základu zdi způsobená zásahem žadatele 1 metr od základové spáry této zdi.
Pro 7

Tento bod byl schválen

8) ZM Rabí schvaluje Akci „Rabí p.č. 464/1,2,5, KT – k NN“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Pro 7

Tento bod byl schválen

9) ZM Rabí schvaluje stavbu „Bojanovice – garáž u RD č.p. 43 na p.p.č. 340“ v k.ú. Bojanovice.
Pro 7

Tento bod byl schválen

10) ZM Rabí ve výběrovém řízení schvaluje zhotovení výměny oken a dveří v budově sportovního areálu, za cenu
309.233 Kč s DPH od firmy Rednex spol. s. r. o., Plzeňská 888, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
o dílo č.037/2016 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu .
Pro 7

Tento bod byl schválen

11) ZM Rabí schvaluje zhotovení PENB – posouzení energetické náročnosti budov dle zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií od Ing. Jiřího Kojzara za cenu 20.000 Kč a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 7

Tento bod byl schválen

12) ZM Rabí bere na vědomí zatékání do krovu kapličky v Bojanovicích a pověřuje místostarostu dalším jednáním ohledně zabezpečení této památky.
13) ZM Rabí schvaluje aktualizaci programu obnovy a rozvoje vesnice.
Pro 7

Tento bod byl schválen

14) ZM Rabí schvaluje zhotovitele akce „Připojení vrtu HV2“ firmu VAK SERVIS s. r. o., Domažlické předměstí 610,
339 01 Klatovy za nabídkovou cenu 310.828,76 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro 5

zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)

Tento bod byl schválen

15) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 132/14 v k.ú. Rabí o výměře 20 m2
za sjednanou cenu 45 Kč za m2. Náklady spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy. Současně navýšení položky rozpočtu 6130 a § 3639.
Pro 5

zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)

Tento bod byl schválen

16) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 123/33 (8282 m2), 123/37 (645
m2), 1732/4 (93 m2), 123/38 (83 m2), st.177 (10 m2) za sjednanou cenu 45 Kč za m2 – celkem 410.085 Kč. Náklady
spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení kupní
smlouvy. Současně navýšení položky rozpočtu 6130 a § 3639.
Pro 5

zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)

Tento bod byl schválen

17) ZM Rabí schvaluje zrušení dvou běžných účtů vedených u České spořitelny č. ú. 821404379/0800 a 9021821404379/0800. Hotovost z účtu 821404379/0800 převést na účet č. 115-1158740257/0100 a z BÚ č. ú. 9021821404379/0800 hotovost převést na č. ú. 115-1803060247/0100 (poplatky z parkování).
Pro 7

Tento bod byl schválen

18) ZM Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.2 a 3 dle návrhu.
Pro 6

zdrželi se 1 (p.Lőffelmann) Tento bod byl schválen

19) ZM Rabí schvaluje opravu přepadu nádrže vodojemu a pověřuje starostu ke zjištění další nabídky k provedení prací.
Pro 7

Tento bod byl schválen

20) ZM Rabí schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro přístavbu MŠ Rabí firmou Adestik, s.r.o.,
Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, ing. Drahoslav Koura. Za cenu 168 900 Kč bez DPH a provedení potřebné úpravy v rozpočtu. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro 7

Tento bod byl schválen
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Usnesení č.12/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 15.6.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 8, omluveno 1 (p.Lőffelmannová) ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Kodetovou a p.V.Hejpetra ml. a zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 8
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání.
Pro 8
Tento bod byl schválen
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.11 bez výhrad
Pro 8
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr odprodat část (30m2) pozemku p.č. 1776/1 v k.ú. Rabí.
Pro 0

proti 8

zdrželi se 0

Tento bod nebyl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 4,5,6, dle návrhu.
Pro 8
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Svazku obcí „Pošumaví“ za rok 2015.
Pro 8
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 s výrokem - bez výhrad.
Pro 8
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rabí za rok 2015 s výrokem - bez výhrad
Pro 8
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Města Rabí za rok 2015.
Pro 8
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) opravu místní komunikace č.p.1260/2 v k.ú.Bojanovice pod Rabím dle nabídky firmy Swietelsky s.r.o. ve výši
1.699677,72 Kč a provedení potřebné úpravy rozpočtu v §2212 a položce 5171 navýšení o 1.699677,72 Kč
b) pověřuje starostu zjištěním možnosti opravy druhé části místní komunikace z Cihelny do Rabí od stejné firmy
Pro 7

Proti 1 (p.Lőffelmann)

Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navýšení cen vodného o 2 Kč bez DPH počínaje zúčtovacím obdobím
2016/2017 z důvodu udržitelného provozování vodovodní infrastruktury.
Pro 6

Proti 1 (p.Lőffelmann)

Zdrželi se 1 (p.Boltík)

Tento bod byl schválen
15
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Soutěž s názvem Vesnice roku každoročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je určena pro obce venkovského typu. Vesnice z každého kraje se hlásí do soutěže v různých kategoriích. Podzimní vyhlášení výsledků je spojeno s finanční odměnou pro vítěze. Více o
soutěži se můžete dočíst na www.vesniceroku.cz.
Obec Rabí usiluje o získání modré stuhy v kategorii společenský a spolkový život.
V pondělí 30. května obec navštívila komise složená
z10. porotců. Přesně stanovený časový harmonogram na
minuty měl tuto podobu: po krátké informativní schůzce
o historii obce, spolkovém dění informovala porotu Marie Jamrichová - kronikářka. Radka Kočí představila
místní knihovní služby. Starosta Miroslav Kraucher,
kronikářka a Eva Dušková se poté odebrali na společnou
procházku obcí. Podhradím, přes Hlinovatky směrem ke
kulturnímu domu a rozloučení.
Jména porotců a instituce, které reprezentují jsou řazeny
podle fotografie zprava:
porota Vesnice roku
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři, v současné době jsme opět obnovili knižní
fond o dalších 120 nových titulů z Městské knihovny v Sušici.
Jako vždy se jedná o oblíbené žánry současných čtenářů:
česká tvorba (Petr Šabach, Ivanka Devátá, Bohumil Hrabal), romantické romány pro ženy (Sandra Brown), severské
detektivky (Jo Nesbø, Kepler Lars), naučné a poznávací
publikace (Toulavá kamera, Bylinky).
Mnozí z vás se jistě těší, že stráví volné letní dny s knihou
v ruce u vody či na dovolené. Neváhejte a přijďte si vybrat.
Z naší knihovny jsem vybrala z útlé knížky o šumavských
pranostikách jednu, která se váže k měsíci červnu:
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. (František Kadoch)
-knihovna-

MĚSTO RABÍ NA FACEBOOKU
www.facebook.com/Rabimesto/
Nadcházející události a fotografie můžete nyní sledovat
také na facebookovém profilu města.

1. Ing. Irena Tolarová - zástupce Společnosti pro za-

hradní a krajinářskou
tvorbu a Ministerstva pro životní prostředí ČR
2. MUDr. Tamara Salcmanová - zástupce Spolku pro
obnovu venkova a SMS ČR
3. Ing. arch. Alena Melicharová - zástupce Ministerstva
pro místní rozvoj ČR
4. Bc. Lenka Šmejkalová - zástupce Krajského úřadu
Plzeňského kraje
5. Ing. Kamila Kupcová - zástupce Ministerstva zemědělství ČR
6. Jiří Červenka - zástupce Svazu měst a obcí ČR, starosta Blížejova
7. Zdeňka Buršíková - zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, ředitelka Městské knihovny
Klatovy
8. Jindřich Šustr - starosta obce Kornatice (vítěz soutěže
2015)
9. František Trhlík - starosta obce Kostelec (vítěz soutěže 2014)
10. Mgr. Karel Foud - zástupce Ministerstva kultury
ČR, Národní památkový ústav, pracoviště Plzeň

Oslavenci v červenci 2016
60 let
Todorovová Dana
Čepice
65 let
Jozová Jana
Rabí
65 let
Nárovec Tomáš
Rabí
70 let
Kulich František
Rabí
Oslavenci v srpnu 2016
60 let
Lédlová Marie
Rabí
Přejeme hodně zdraví a štěstí.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Doporučujeme všem občanům, aby zřídili zasílání SMS
zpráv na své mobilní telefony. Pošlete SMS zprávu se
jménem na číslo starosty: 731 264 220.

PŘEDNÁŠKY Z BIBLE
Pravidelné tématické přednášky z Bible
v období červenec-srpen nebudou.
Poslední setkání je ve středu v učebně MěÚ Rabí
29. června.

KOUPÍM
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.
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duard POUSTKA (57), je bývalý basketbalista, velmi pozitivní člověk, dobrá duše národního fotbalového týmu a zároveň skvělý masér. Ještě předtím, než se
stal masérem prvoligových fotbalistů FK Teplice, staral
se o dobrou náladu a unavené svaly basketbalistů Sparty,
fotbalistů Xaverova a dlouhou dobu byl ikonou a masérem ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha.

Edo, jak se Ti líbí u nás na Šumavě?
Jelikož miluji přírodu, Šumava je jasná volba.
Jak ses dostal k masérskému řemeslu a do našeho nejlepšího klubu v historii?
K řemeslu jsem se dostal již ve 23 letech, protože jsem
již nemohl z důvodů úrazu kolene vrcholově sportovat.
Přijal jsem nabídku na rekvalifikaci- sportovní masér a
tím začala má masérská kariera. Přes Admiru Kobylisy,
Xaverov, basketbalovou Spartu Praha jsem se dostal do
fotbalové Sparty Praha. V tomto klubu jsem působil 13
let a byla to má nejkrásnější léta u fotbalu.
Třináct let jsi byl masérem ve fotbalové Spartě, kterou
máš v srdci. Nám sparťanům je do teď nepochopitelný
Tvůj někdejší odchod ze Sparty. Můžeš nám ve stručnosti popsat, proč k němu došlo?
Po příchodu nového trenéra byl sestavován nový realizační tým a dle sdělení vedení Sparty jsem do tohoto
týmu vybrán nebyl. Dodnes pravý důvod nevím.
Po odchodu ze Sparty jsi prohlásil, že Ti vyrvali srdce.
Věříš stále ve svůj návrat na Letnou?
Nikdy neříkej nikdy!!
V médiích byl dost propírán Tvůj vztah s Jaroslavem
Hřebíkem, jaký je váš vztah doopravdy?
Profesionální.
Zašel bys někdy na kávu s Milanem Luhovým ?
Kdo to je ????
Jsi velkým přítelem držitele Zlatého míče pro nejlepšího
fotbalistu Evropy, Pavla Nedvěda, někdejšího kapitána
naší reprezentace. Dovedl sis někdy Pavla představit
v manažerské funkci turínského Juventusu, kterou teď
zastává?
Vzhledem k tomu, že Pavel prožil v Juventusu dlouhá
léta, hodně mu dal, vše tam poznal a zůstal mu věrný i
v těžkých dobách, byla tato volba naprosto přirozená.
Pracoval jsi pod mnoha slavnými trenéry. Kdybys měl
vyjmenovat tři, ke kterým jsi měl nejblíže, kdo by to byl?
Bylo jich mnohem více než tři…
Nejhezčí stadion, na kterém jsi byl?
Jednoznačně nový stadion Juventus Stadium v Turíně…
Každému fotbalovému fandovi při návštěvě Turína doporučuji jeho prohlídku… Nádhera…

Jaký byl Tvůj nejhezčí a jaký nejhorší zážitek
s fotbalem?
Nejhezčí zážitek bylo ME 2004 v Portugalsku a zároveň
nejhorší, když jsme prohráli v semifinále v prodloužení
s Řeckem…
Ve spoustě prvoligových klubů nahrazují maséry fyzioterapeuti. Je to podle Tebe správné?
To jsem nezaregistroval a myslím si, že práce maséra a
práce fyzioterapeuta se liší…
Z osobní zkušenosti vím, že jsi studnice dobré nálady a
bez použití podpůrných prostředků se od rána do večera
směješ. Jak to děláš?
Jsem životní optimista a myslím si, že s úsměvem jde
všechno líp.
Jaký je Eda Poustka v soukromí a jak vypínáš od fotbalu?
Jsem dvojnásobným dědečkem, takže vnoučátka, údržba
japonské zahrady, rybařina a muzika od Il Divo…
S národním týmem se zúčastníš EURO 2016 ve Francii.
Přivezeš si na krku medaili?
To je můj cíl...
Co bys našim čtenářům popřál na závěr?
Berte život s úsměvem….
Edo, děkuji Ti za rozhovor a ať se Ti daří!
Josef Růžička

Memoriál Pavla Pilného
10. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

25. ČERVNA 2016
OD 9:00, HŘIŠTĚ RABÍ
Od 20:00 taneční zábava v Rábské hospůdce
Pořádá FanClub AC Sparta Praha v
Horažďovicích a Rabí
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otbalový klub Budětice 2012
slaví další postup.

Nejdříve postoupil před dvěma lety
ze IV. třídy do III. třídy a nyní je to
již postup do okresního přeboru.
Chtěli bychom tím poděkovat všem,
co se na tomto úspěchu alespoň trochu podíleli. A protože se v tuto
chvíli jedná o článek v Rábských
novinách, rád bych poděkování adresoval právě našim kamarádům a podporovatelům z města Rabí.
Jak sám často říkám, tenhle náš fotbal, který jsme do Rabí přivedli, není
jen budětický fotbal, ale budětickorábsko-bojanovický fotbal. Podílejí
se na něm totiž hráči ze všech zmíněných obcí, ale hlavně jej z těchto ob-

lastí lidé podporují. A to je pro nás
hodně důležité.

strukce zřejmě ještě proběhne. Skvělé, vážně moc děkujeme!

V celé naší soutěži (ale i v některých jiných soutěžích) jsou suverénně nejvíce navštěvované zápasy
právě ty naše na hřišti v Rabí! Když
to trochu přeženu, my jsme vděčni za
každého diváka, který nás přijde podpořit. Tím zvu Vás všechny, kteří na
náš fotbal nechodíte, abyste to alespoň jednou zkusili. Uvidíte, že se
nudit nebudete. Chtěli bychom rovněž poděkovat zastupitelstvu města
Rabí a hlavně jeho starostovi.
V kabinách na hřišti totiž letos došlo
k zásadní rekonstrukci již poměrně
zastaralých koupelen a s tím souvisejícími stavebními úpravami. Před tím
se opravovala střecha a dílčí rekon-

Do budoucna bychom rádi tak dobrou spolupráci rozšířili i s ostatními
spolky v Rabí. Dobrá komunikace již
funguje z rábskými hasiči, alespoň
mám pocit, že to tak je a rovněž bychom rádi více spolupracovali
s veleúspěšným spolkem ROSa, ale
to snad všechno ještě přijde.
Přeji všem čtenářům Rábských novin
vše dobré a přijďte se podívat na náš
fotbal.
NA NÁŠ SPOLEČNÝ FOTBAL!
Zbyněk Chmelík
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