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Editorial
Do konce špičky v botě jí chyběl ještě pěkný kus……tím
začínala Eva Dušková svůj
poslední vzkaz mezi řádky.
Bylo to v minulém vydání
Rábských novin a také v její
minulé práci zde na MěÚ. Na
Rabí zakončila svou rábskou
pouť a odešla za další kariérou. Věřím, že svůj odkaz
v podobě mnoha výtisků novin
nesmazatelně zaryla do Vaší
paměti v dobrém slova smyslu. Vrátím-li se k úvodnímu
slovu, tak mohu zodpovědně
říct, že k dokonalosti mnou
zhotovených novin mi chybí
ještě pořádný kus. Tudíž od
čtenáře očekávám jistou dávku
nadhledu a shovívavosti. Nezávislost tohoto plátku dostává
nafrak. Starosta je šéfredaktor.
Ale vždyť jsme zvyklí. Média
jsou dnes běžně ovládaná politiky a my jsme do jisté míry
nuceni kopírovat tento běžný
jev. Abychom do budoucna
tuto patálii napravili a čtenáře
uklidnili v otázce nezávislosti
našeho tisku hledáme někoho,
kdo bude mít o tuto práci zájem (cca 35 hodin času na
jeden výtisk). Starostovi obce,
ať to bude kdokoliv, bude
umožněno skrytě ovládat noviny tak, aby se nestával jednoduchým terčem kritiky a zastupitelstvo obce nemuselo přijímat usnesení v duchu Lex
Babiš. Od politiky raději rychle utečme, jelikož nás v poslední době dohání z médií na
každém rohu. Nám nezbývá
nic jiného, než se smát a užívat si to. Nenechte si kazit
touto nejasnou vědou krásné
letní období. Užívejte si ho tak
jako politici každý den ve
funkci. Nad těmito posledními
řádky se moc nesmějte, protože starostové jsou jen námezdná síla, která nemá s politikou
nic společného…..tyto noviny
budiž toho důkazem. Pevně
věřím, budou nadále vycházet
minimálně ve stejném duchu
jako doposud.
Carpe diem.
-mk-

Rozhovor s Evou Duškovou
Po 5 letech se loučíme s šéfredaktorkou Rábských novin paní Evou Duškovou. Zrovna
tohle se mi dnes nepíše vůbec lehce, byl to kus společně prožitého života a Eva mi bude
scházet nejen jako parťák v novinách, ale hlavně jako člověk. Odešla do jiné práce mimo
Rabí a sama se rozhodla, že ukončí práci v Rábských novinách. Spolek ROSa v ní ztratil
důležitý článek v soukolí svých veřejných aktivit a bude muset hledat náhradu. Evě děkujeme za práci, kterou při každém čísle novin odvedla ve prospěch všech občanů našich
obcí a přejeme jí pracovní úspěchy na novém místě a hodně osobního a rodinného štěstí.

Evi, tak jako před lety Ája Kraucherová, i co se děje v oblasti samosprávy. Díky tomu se
Ty dnes dostáváš příležitost promluvit k
rozsah novin rozšířil na 18 až 20 stran z půnašim čtenářům. Vzpomeň na své začátky s vodních několika listů.
novinami a na své první číslo.
Vytvořila jsi síť pravidelných dopisovatelů
Noviny jsem převzala v r. 2014. Myslím, že
z obcí do novin, to je velká zásluha. Jak
moje první číslo bylo hned v únoru. Ale Ráb- těžké to bylo?
ské noviny jsem četla hned, když jsem v Rabí
nastoupila do zaměstnání. Že umím číst, do
Šlo hlavně o Čepice. Oni jsou tam takoví podnes považuji za jeden z nejkrásnějších zážit- spolitý, semknutý a je to příklad obce, kde
ků a mých zájmů v životě. Ono vůbec knihy… nejsou generační rozdíly, nikdo není vyčleněn
to je nádhera! A od knih je k novinám jen kou- a náplava není náplavou. Jestli je to tou řekou,
sek: uberete jen několik stráže jim z obou stran omývá břehy?
nek, několik desítek stránek.
Dělám si srandu, jasný, že je to lidmi
Na mém vztahu s knihami je
a jejich ochotou svůj čas investovat
nejlepší to, že na mě vždycky
ve prospěch ostatních. A v Čepicích
počkají. U novin totéž říci
se sešlo takových angažovaných lidí
nelze. I když ty Rábské noviny
více, a tak proč o tom něco nenapsat
je samozřejmě jiný druh peria udělat pár fotek, aby i ostatní věděli,
odika, ale přesto stárnou, i na
jak se tam krásně žije?
to musíte myslet, když je děláZnala jsem se s Pavlou Marků, která
te. Ale to už jsem zase zaběhla
posílala příspěvky do novin. Postupně
někam jinam. Tak zpět,
se přidaly další ženy. V poslední době
k začátkům v Rábských novijich přispívalo asi 5. Tak si to přednách. No nejvíc se mi asi vystav: 5 ženských z takové malé vesbavuje to, že jsem si myslela,
ničky ti pravidelně píše do novin a jak
že těch pár stránek napíšu raz dva, dám tomu
hezky a co víc, stihnou vše poslat v termínu!
novou tvář, rozšířím rubriky o další oblasti a
Fakt jim držím palce, aby jim to vydrželo. Tím
další číslo novin bude na světě podle mých
nemyslím jen noviny. Sportovní rubriku si
představ. Hm, tak přesně tak to nebylo, proto- vzal na starost Robert, který je také úžasně
že všechna první čísla to byly stovky hodin,
spolehlivý a díky jeho téměř reportážím
mnoho vymazaného textu a jednou se mi poz fotbalových utkání noviny dostaly zase jinou
dařilo také, že jsem je neuložila… Inu, každý šťávu a navíc sport patří do každých novin.
začátek je těžký, jen nesmí být moc dlouhý.
A jestli to bylo těžké? Nebylo. Musíš jim psát,
Něco se podařilo a něčeho jsem také vůbec
honit je a připomínat se. Když něco potřebunedosáhla.
ješ, chceš, musíš pro to něco udělat. Jsou těžší
věci.
Oceňuji, že ses zhostila této práce bez předchozích zkušeností a rostla jsi s každým
Často jsi se sama osobně účastnila různých
číslem. Bavilo Tě tu pomyslnou laťku vyakcí. Na které budeš ráda vzpomínat?
mýšlet a posouvat stále výš?
Na všechno ráda vzpomínám. Na akce, kde
Ano, díky mé představě, kterou jsem měla,
jsme seděli třeba ve třech, viď, Maruško, a
jsem pokračovala. Jako se vším, když na něnikdo ne a ne přijít. Na tom se člověk nejvíc
čem novém pracujem, začínáte od nuly. Já
naučí, protože začne přemýšlet o tom, co je
měla na začátku každého druhého měsíce před špatně a čeho se příště vyvarovat. Anebo velké
sebou prázdné stránky a bylo mi jasné, že ne- akce typu Nebíčko a peklíčko, kde bych přála
můžu všechno psát sama. Jsou to noviny o
všem zažít zase naopak, ten pocit my všichni
lidech, kteří zde žijí a podílí se na společenspolečně. V posledním roce jsem se také zúském životě. Musí to psát účastníci, oni sami
častnila výletů se seniory, což byla zase úplně
pro sebe a pro ostatní čtenáře. To je jedna část jiná zkušenost, jiný typ práce s lidmi, kteří
obsahu – co se aktuálně děje a druhou částí
nikam nespěchají, strašně moc toho znají oproměly být stálé rubriky, aby obsáhly pestrost
ti dětem z mateřské školy, které jsou hrrr do
místních zájmů nejlépe od místních lidí. Tak
všeho. Jedno mají všichni společné: chtějí si
se pokračovalo např. ve vaření s Fandou Pod- povídat a povídat. Krásný čas.
louckých, v historii školy v Rabí a přidala
Na závěr už toho moc neřeknu, v dubnových
jsem další. Vzpomínky na legionáře od Voka- novinách jsem se rozloučila. Jen kdyby mě
tých. Sportovní rybaření s Tomášem Nárovněkdo viděl, až pojedu přes Rabí a budu mácem aj. Postupně se přidal další (třetí) blok
vat, tak je to pro všechny, nejen pro mé bývalé
zpráv, a sice z Městského úřadu. Důležité in- kolegy z práce. Díky za to, že jsem měla možformace pro občana jako takového, aby věděl, nost s vámi pobýt. Krásné dny všem.
-mj-
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Petr Mottl je neobyčejný člověk. J eho optimismus a př átelskost se Vás dotkne a chvíle str ávené př i
setkání s ním ve Vás zanechají příjemný pocit nepromarněného času. Naproti tomu si jako starosta Sušice
jde tvrdě za svými cíli. Jsou vidět a jsou dosti patrné. Rozvoj Sušice jde v posledních letech strmě nahoru a
s tímto rozvojem se můžete setkat, kdykoliv tam zavítáte. Sušice patří neodmyslitelně k našim každodenním
starostem a radostem, kino, banky, sport, úřady, kultura. To vše nás do jisté míry propojuje s tímto místem a
se starostou Petrem Mottlem. Jsem rád, že nám Pepa Růžička připravil tento zajímavý rozhovor s osobností,
která je také do jisté míry s námi propojená.

Bc. Petr Mottl (49), starosta města Sušice, otec dvou dcer, šumavský patriot, ale také nadšený fotbalový fanoušek Sparty a opora TJ Sušice „C“.
Petře, jsi v našem kraji rád?

na krku a stále aktivně hraješ fotbal za konstrukci pro potřeby bydlení.
sušické „céčko“. Jak dlouho ještě pláNechci, aby to vyznělo jako klišé, ale nuješ hrát?
Co bude s areálem bývalého Sola?
tenhle kraj bych za žádný jiný nevyměnil.
Často si ani neuvědomujeme, v jakém Tak do Jardy Jágra mám hodně daleko :-) Areál Sola je v soukromém vlastnictví,
krásném prostředí žijeme. Krásná šumav- a nejen tím, že mi chybí jeho vlasy. :-) A výstavbě plánovaného obchodního centra
ská příroda, historické památky, obrovská hrát budu tak dlouho, jak mi zdraví dovo- brání schválený územní plán města Sušinabídka volnočasových, kulturních a lí a jak dlouho mi fotbal bude přinášet to, ce. Některé objekty byly vyhlášeny kulsportovních aktivit- to vše dělá z kraje co by měl přinášet všem hráčům a faturní památkou, ve zbytku areálu probípodél zlatonosné Otavy to nejlepší místo nouškům. Radost. :-) Sice mi bude pade- hají demolice. O další využití ze strany
pro život. Nedávno bylo v Sušici na ná- sát, ale věk je jen číslo a když se podívám vlastníka nemám v tuto chvíli informace.
vštěvě 15 starostů z Bavorska. A bylo na své spoluhráče Jardu Macháčka (63)
docela fajn vidět, jak po prohlídce města nebo Láďu Blažka (56), tak to asi jen tak Jak to vypadá s objektem bývalé lékárrychle nezabalím. Je fajn i v tomhle věku ny na náměstí Svobody?
odjížděli s „otevřenou pusou“. :-)
prohánět soupeře o 2 generace mladší .:-)
V současné době probíhá tzv. architektoTvé oblíbené místo na Šumavě a v SuJaký je podle tebe největší problém
šici?
nická soutěž na podobu rekonstrukce
města Sušice a jak na něj?
tohoto historického objektu. Poté by měl
Oblíbená místa? Samozřejmě Sušice, pro
být objekt rekonstruován pro potřeby
mě srdeční záležitost a to nejkrásnější Problémy byly, jsou a budou. Je to jako
nového informačního a návštěvnického
město na světě. A kdybych měl vybrat v životě. Spíš jde o to, jak tyto problémy centra s moderní expozicí o historii měsjedno, tak jsou to Fuferna, lesopark Luh úspěšně řešit. Pro Sušici a jeho okolí vní- ta.
s ostrovem Santos. A nesmím zapome- mám jako problém špatnou dopravní donout ani na Rabí, vždyť moje maminka stupnost, zejména ve směru Sušice – Kla- Hodně palčivou otázkou je situace ohpochází z Čepic a do Rabí chodila do tovy. Dlouhodobě se snažíme prosazovat ledně sušické nemocnice. Jak to s ní
vypadá?
školy. V Čepicích a na čepických dra- sice investičně náročné, ale smysluplné
hách jsem u babičky a dědy trávil mnoho řešení obchvatu Brodu a Kolince. Nechci
prázdnin, do Žichovic na parket jezdil na to zakřiknout, ale i tady se blýská na lepší Problematiku zdravotnictví nelze vysvětlit na několika řádcích. Je potřeba připobigbíty. Moje nejstarší dcera už několik časy. Často se zmiňovala nezaměstnalet dělá v létě průvodkyni na vašem krás- nost, ta je dnes však na historicky nejniž- menout, že největším problémem českéší úrovni a zaměstnavatelé spíš řeší opač- ho zdravotnictví je nedostatek lékařů a
ném hradu.
sester. To je problém i sušické nemocniný problém, nedostatek pracovních sil.
ce. V roce 2015 bylo z tohoto důvodu
Jak relaxuješ?
Co tě v poslední době naštvalo a co
před uzavřením interní oddělení, které
dnes pracuje naprosto bez problémů, stejVzhledem ke svému pracovnímu vytížení naopak potěšilo?
ně
tak
jako
ostatní
oddělení.
moc času na relax nemám, ale snažím se
pravidelně sportovat, vyčistit hlavu. To je Lidská hloupost, ta mě štve pořád a nejen V současnosti se řeší situace na chirurgicv poslední době, :-) Těší mě spousty věcí, kém oddělení. Věřím, že ve spolupráci
můj relax.
člověk by se měl umět radovat i
s provozovatelem nemocnice společností
Nemos group a novým majoritním vlastLetos tě tvá oblíbená Sparta, ani fotba- z maličkostí, třeba, že je hezký den.
lové „áčko“ TJ Sušice asi moc nepotěníkem této společnosti skupinou Penta se
Kdyby ti zlatá rybka nabídla splnění
šili …
tento problém podaří vyřešit. Snahou nás
tří přání, co by sis přál?
všech je zachování dostupné a kvalitní
To máš pravdu, ale znáš to: „Jednou sparpéče v sušické nemocnici.
ťan, navždy sparťan“. :-) Ono pořád vy- Zdraví pro všechny, to ostatní není až tak
hrávat také nejde, a navíc si je třeba uvě- důležité.
Populace v Sušici stárne, mladí odcházejí za prací do měst a často se tam i
domit, že je to jenom sport. Hecování a
stěhují. Co se s tím dá dělat?
fandovství je fajn, ale mělo by mít něja- Pojďme k otázkám ohledně Sušice,
kou úroveň. A sušické Áčko? Ale potěši- které naše čtenáře zajímají.
Co bude s areálem bývalé porodnice? Problém stárnutí populace je celospolelo, vítězstvím nad odvěkým rivalem
čenský jev, stárne celá republika, stárne
z Klatov to bylo za 20 bodů :-) .
Areál bývalé porodnice má nového vlast- Evropa. Jednoduchá řešení složitých problémů neexistují. Ale neviděl bych to
Jsi něco jako fotbalový Jágr, půl století níka, který zde připravuje projekt na re-
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zase tak dramaticky, do Sušice mladí lidé
i přicházejí. Jediné, co s tím můžeme
dělat, je snažit se vytvářet pro mladé rodiny dobré podmínky pro život, aby si
mohly říct, že právě tady chceme žít.
V Sušici je nádherný nový bazén, komunitní centrum, kino, opravený Santos, prozradíš nám, na co dalšího se
můžeme těšit?

školky, domov důchodců, komunikace,
bytový fond, technická infrastruktura,
kultura, sport, atd. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, tak v letošním roce
bude zahájena výstavba nové moderní
sportovní haly a její dokončení předpokládáme v roce 2018. V současné době
probíhá generální rekonstrukce komunikace ul. Volšovská. Je toho spousty.

Své nesplněné sny si s dovolením nechám pro své snění. :-)
Co bys popřál čtenářům Rábských
novin?
Popřál bych jim především pevné zdraví,
hodně radosti ze života, úspěchů a možná
i více hrdosti na svůj domov, na místo, ve
kterém žijí – je neobyčejně krásné.

Máš jako starosta Sušice nebo její obMěsto Sušice pravidelně výrazně investu- čan nějaký nesplněný sen, o který se
je do všech oblastí, jež spravuje - školy, s námi můžeš podělit?

Děkuji za rozhovor, přeji ti pevné nervy,
hodně gólů a ať se ti daří!
Josef Růžička

Je moc dobře, že jsem tam poseděla sama
a zjistila jsem, co vlastně asi potřebují
naši senioři. Já uvařím kávičku, přinesu
Když jsem tak seděla sama v klubu a
moučník, připravím zajímavý program.
čekala na „své“ babičky, bylo mně do
Ale já a my bychom měli chodit za seniopláče. Připravila jsem přednášku o služ- ry a pomáhat jim doma !
bách poskytovaných Charitou a PečovaOni mají děti, ale ty jsou v práci nebo
telskou službou. Měla jsem připravené
bydlí jinde. Proto bych ráda poprosila
překvapení. Sehnala jsem pedikérku,
každého z nás. Sousedy, mládež, pana
která slíbila poskytování služeb přímo
starostu . . . Pomáhejme společně.
v klubu každý poslední čtvrtek v měsíci. Naše „babičky a dědové“ ještě nepotřeNa stolech čekala ochutnávka zeleninobují a nebo nechtějí pečovatelskou službu
vých salátů, zdravých pomazánek a hlav- každý den, ale třeba jednou za měsíc.
ně hlíva ústřičná na různé způsoby.
Máme obecní vůz, ten by mohl jednou
Dvě seniorky se omluvily, na ostatní
za měsíc odvézt seniory do Žichovic na
jsem čekala. Mám sama starou maminku, předem objednanou návštěvu lékaře.
a tak přesně vím, co se děje. Ona také
Hodný soused určitě rád přiveze balení
žije okamžikem. Těší se, pak zapomene. pitné vody v horkém létě. Já sama ráda
Je moc horko, zima, prší, únava . . .
nakoupím každému (nemoc, nepřízeň

počasí), dovezu léky ze Sušice.
Myslím si, že jsme v klubu seniorů zažili
pěkné chvíle. Výlet ke studánce, posezení
na Hlinovatkách, výlety do okolí, kam
nás ochotně odvezla Eva Dušková.
Ráda jsem v klubu pracovala, ale už se
asi bojím někoho pozvat na vystoupení
nebo přednášku a pak s ním sedět sama.
Myslím si, že model výletů do blízkého
okolí je dobrý. Přijdou i mladší senioři i
muži. Starším musíme spíš pomáhat překonávat tu horší část života – nákupy,
lékaři, sníh . . .
Chtěla bych vědět, co si o tom myslí
senioři, co je trápí, s čím je třeba pomoci.
Napište do novin nebo mně.

Senioři

Přednáška Českoslovenští
letci v RAF

Emilie Lösel

komunistického režimu
z armády propuštěni,
degradováni na vojíny,
zbaveni všech ocenění
a řádů, zařazeni do
táborů nucených prací a
po propuštění pak našli
uplatnění jako pomocní
dělníci či skladníci jen
proto, že bojovali na
západní frontě.
Přednášející mluvil
s velkým zaujetím a
v závěru téměř dvouhodinové besedy dojemně zdůraznil nutnost nezapomenout na
všechny naše válečné hrdiny!
-rk-

Na počátku květnových dnů, kdy si připomínáme osvobození Československa americkou a sovětskou armádou, přijal naše
pozvání k uskutečnění přednášky historik
a lektor českého jazyka Univerzity Karlovy PhDr. Daniel Švec, který se zabývá
obdobím 2. světové války, zvláště pak
osudy českých letců v britské Royal Air
Force (RAF).
On a jemu podobní nadšenci se snaží,
aby se na naše hrdiny nezapomnělo a povědomí o jejich jménech a osudech se zvýšilo. Kromě základních historických faktů se početné rábské (a nejen rábské) publikum dozvědělo mnoho nového o výstroji a výzbroji letců, o
tom, jak se ovládalo letadlo, jaké učební předměty měli naši
letci v Anglii, jak vypadala zdravotní prohlídka.
Blíže jsme se seznámili s osobními osudy nejlepších z nich –
Františka Fajtla, Františka Peřiny, Ladislava Světlíka, Emila
Bočka a nebylo nezapomenuto ani na místního rodáka Jaroslava Chmelíka. Líčeny nám byly osudy našich letců nejen za
války, ale i po ní, kdy tito hrdinové, kteří každý den války nasazovali svůj vlastní život za naši vlast, za nás všechny, byli za

Město Rabí hledá nového kronikáře/kronikářku. Vzhledem k tomu, že od roku 2017 se bude roční zápis do
kroniky již psát na počítači a ne ručně, je tato práce
vhodná pro všechny zájemce, kteří ovládají textové programy. Podmínkou je zájem o dění v Rabí. Práce je honorovaná částkou 3000,-Kč za rok. Bližší informace podá
p.Jamrichová, tel. 603 316 123.

4

Vítání máje v rabí

Klub dětí v rabí

„ Mládenci, jestli má stát májka
30. dubna na náměstí, je třeba ji
porazit, a proto vás svolávám....“
napsal starosta do sms zprávy.
Sešlo se dobrovolníků opravdu
jen pár a téměř všichni ženatí a i
důchodového věku. Přesto přivezli krásný, rovný a vysoký
strom.

ky. S tím to bylo letos opravdu bídné.
Po půlnoci se mladí vypařili neznámo
kam a tak do rána hlídal jen Mirek
s Radkem. To za mých juniorských let
to byla záležitost svobodných mládenců
a dívek, užili jsme legraci a vůbec jsme
tenkrát neměli takový komfort, kdy
nám připraví dříví a ohniště. Vyprávěli
jsme vtipy, vzpomínali na různé povedené trapasy, taky se popíjelo, ale moc
Na stavění máje přišlo hodně dětí, žen i jsme se nasmáli a nadebatovali.
mužů všeho věku. Někteří se chopili váDnešní doba je jiná, mladí jsou zalezlí
zání věnce, jiní zdobili vrchol stromu a
nebo jen v hospodách a komunikovat už
dost jich nečinně postávalo s kelímkem
umí mezi sebou jen na sociálních sítích u
piva. Ruční zvedání máje je atrakce
počítače doma. Tam ale nezazní dobrý
zejména pro diváky a adrenalin pro stavtip, společný smích a noc plná hvězd.
věče. Je zapotřebí souhra všech mužů, ať Tradice je netáhnou, to jsme se v Rabí
stojí u lan, kleštin nebo žebříků. K velké přesvědčili mockrát, ale až jednou budou
radosti všech se májka podařila postavit a ve věku zralém, na co budou oni vzpomízávěrečný potlesk nechyběl. Potom už
nat?
jen opékání špekáčků, pivo a hlídání máj-mj-

Od dubna se vystřídalo vedení v klubu
dětí a všechny dobrovolnice (Jana Hanesová s Alenkou Pitelkovou, Veronika
Jůnová s Andreou Novou) s dětmi vymýšlejí a realizují opravdu skvělé výtvarné práce. Do konce června se sejdou
už jen dvakrát, klub přes prázdniny nefunguje a od září by měl být každý týden v úterý v obvyklém čase. Škoda jen,
že skončilo svolávání dětí přes sociální
síť, ale fotky a zprávy o činnosti v klubu
se dozvíte na facebooku spolku ROSa
(rosa@spolekRabi).

Milí rodiče dětí, využijte alespoň od
září možnost posílat své děti zdarma do
klubu tvořit různé věci. Naučí se pracovat ve skupině, mají zdarma vše potřebné k dispozici a výrobky si odnáší domů. Naše dobrovolnice jsou milé, nápadité a šikovné ženy, které se dětem rády
věnují. Od září již bude klub přestěhovaný v prostorách dnešního úřadu
v čp.57.
-mj-

Vítání občánků
Každoroční vítání nově
narozených občánků na
území města Rabí, Bojanovic a Čepic je malá
oslava pro rodiče a jejich
děti.
Spolek ROSa obnovil
tento akt od roku 2010.
Letos jsme rádi uvítali 7
děvčátek a 2 chlapečky.
V Rabí se narodili: Jan
Löffelmann, Lenka Ngo
Bao Anh, Eliška Růžičková, Vivien Ningerová,
Kristýna Kučerová,
Emma Jedličková a Anna Janečková. Z Čepic
jsme vítali Sofii Todorov
a z Bojanovic Šimona
Polanku.
Miminka s trvalým pobytem dostávají od města finanční dárek 1000,-Kč a všechna miminka od spolku ROSa zdravotní láhev
pro batolata, květinu a fotografii na památku. O program se postarají děti se svými básničkami. Všem rodičům a jejich dětem
přejeme především zdraví, moře lásky a štěstí na jejich životní cestě.
-mj-
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svým týmem skončil
těsně druhý, ale letos se
Vloni v létě se na hradech Rabí a Velhar- mu povedl husarský kousek, když s týtice konal historicky první ročník Pošumem říkající si „Padlé hvězdy“ po letech
mavského exhibičního turnaje v české
slavně zvítězil.
dámě za účasti špičky české dámové scé- Je nutno říci, že získal titul v prvním ročníku této soutěže s týmem DDM (Dům
dětí a mládeže) Duchcov v roce 2000.
Letos byl důležitým článkem, v dramatickém souboji s Brnem byl jediný, kdo vyhrál a při remízách svých spoluhráčů zaří-

Mistrovský pohár je v Buděticích!!!

Rabijáda 2017
V sobotu 27. května proběhl 16. ročník
Rabijády-dětského dne na hradě Rabí.
Letošní Rabijáda se nesla v duchu pirátů.
Do sedmnácti pestrých disciplín se zapojilo téměř 1200 návštěvníků. Ti si mohli
změřit své síly při přetahování, svou obratnost si vyzkoušeli při prolézání podpalubí i lezení po síti, jejich nosy zaměstnaly exotické vůně, rodiče i jejich ratolesti
PIRÁTI Z RABÍ

si zahráli o život s pirátem Edwardem.
Nechyběly ani naše stálice-lanovka přes
velké nádvoří, lukostřelba a atrakce pana
ny. Pořadatel tohoto podniku Robert TöpAl- Rašída.
fer slibuje další pokračování, možná se
O zdárný průběh celého dne se již traVÍTĚZNÝ POHÁR
bude hrát na Svatoboru, v Čepicích nebo
dičně zasloužil moderátor/pirát Vláďa
v Buděticích. Je sice ze severočeského
Kábrt s půvabnou pirátkou Eliškou
Duchcova, ale v současné době je chalu- dil vítězství. Ve finále (stačila remíza)
Luňáčkovou. A příjemnému dnu pomohpářem právě v Buděticích. Je několikaná- udržel na uzdě bývalého mistra republiky lo i počasí. Po dlouhé době bylo krásně
sobným mistrem republiky, ale poslední a předsedu Federace dámy Václava Křiš- slunečno a teplo a nepřekvapil nás déšť.
titul je již vousatý z roku 2005. Je stálým tu, dosáhl remízy a při současném vítěz- Správa hradu nesmírně děkuje všem zaství spoluhráče to znamenalo vytoužený
účastníkem individuálních soutěží (letos titul. Putovní pohár je tak na část roku
městnancům, bývalým kolegům, Rabma mistrovství republiky 6. místo v české v Buděticích.
ským i „srdcařům“, kteří se k nám připodámě a 2. v kvalifikaci ma mistrovství
foto archiv ČFD
jili.
republiky v mezinárodní dámě) a praviMůžeme prozradit, že už nyní přemýšSekretář České federace dámy
delně hraje i soutěž družstev. Vloni se
líme o dalším ročníku a tématu Rabijády.
Motivuje nás, že se k nám návštěvníci
Ruinfest aneb Za zdmi to zní
následovaly Donnie Dar- vrací, že vidíme dětskou radost a během
ko, The Atavists a Vložte soboty dokážeme (za)bavit celou rodinu.
Hradním areálem opět
Kočku.
-hradní triopo roce zaduněla rocRytmická muzika neneková muzika. Petr
chávala početné obecenHoudek se svým
stvo chladným a mnozí si Torionu, jedné z největších evropských
tříčlenným týmem!!!!
i zatancovali. Vše se ode- dělostřeleckých bašt. Osazenstvo hradnítentokrát sestavil prohrávalo v malém amfite- ho občerstvení „Poduška“ nestačilo péci
gram ze skutečně kvaátru, který je tradičně
klobásky a pořadatelé letos kromě
litních kapel. A nebypostaven v tzv.
„Kozlíka“ čepovali i sušický „Sušičák“.
ly to soubory jen
Po 21. hodině hrad ztemněl, vykoukl
z blízkého okolí, ale třeba až z Hradce
měsíc a většina kapel při své prezentaci
Králové, Soběslavi nebo Karlových Varů.
neopomněla na tuto skutečnost, tajemPátý ročník na hradě Rabí otevřely Leknost hradu a atraktivnost prostředí uposes, následovala Varská kapela Zajíc
zornit.
Company a NANO. Krátký výpadek
A obětavý pořadatel P.Houdek již zve na
proudu moc problémů nenadělal, protože
další ročník, který určitě nabídne opět
mnoho zajímavého ze současné rockové
mezeru v programu vtipně vyplnila orienhudby a jestli klapne počasí a organizace
tální skupina, která na hradě rozvinula i
jako letos, máte se na co těšit.
masážní salon s relaxační hudbou. A pak
-rtjiž bez dalších problémů
VÍTĚZNÝ TÝM – R.TÖPFER, I.KEDER,
P.TRUHLÁŘ
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Co chystá léto? Zajíčkům zelí, aby se měli
Veverkám bedly – aby je snědly
Ještěrkám mušky – vosičkám hrušky . . . . . .A co chystá léto pro tebe a na co se těšíš v

létě?

Odpovídaly děti z MŠ Rabí.

Gábinka Marcová (4 roky)
Narodí se nám miminko. A
budu se koupat v bazénu, ale
teď je rozbitej. A budou
prázdniny a to už nebudu do
školky chodit.

Natálka Jonášová (5 let)
Těším se do bazénu s tátou a
mámou, co jsme ho koupili
v Plzni. Máme ho doma na
zahradě. A ještě v létě pojedeme k moři do Itálie a budu
tam surfovat, už jsem to zkoušela dřív.

Otík Kristofovič (4 roky)
Nevím, co pro mě chystá. Můj
bazén má dírky, tak ho tatínek
zalepí, ale on má veliký dírky... A pojedeme k moři. Tatínek říkal, že letadlem, ale já
se ještě letadlem bojím.

Tonička Maxová (6 let)
Nejvíc na koupání v Podmoklech na zahradě v bazénu.
Poprosím tátu, abychom jeli
s maminkou a Mikešem na
hory. A budu hodně jezdit na
kole. A s tátou jsme si řekli,
že budeme spát venku ve stanu a i ve spacácích. A s babičkou Jaruškou budeme chodit
na mez na jahody. A že si
s mojí kamarádkou budeme
chodit máčet nohy do potůčku.

Ivánek Tichánek (6 let)
Já se těším na zmrzlinu a těším se sbírat jahody. A já budu ještě plavat na pláži v moři
a ještě navštívím tetu a taky
Margaretu a chtěl bych vzít
dědu Ivana na moře. My máme stejné jméno.

Eliška Vintrová (6 let)
Pro mě letos nic. Na dovolenou nepojedeme. Budu zalejvat a sbírat doma jahody. A
těším se na koťata u babičky –
mám tam čtyři. Dvě zrzavý,
jedno bílý a jedno černý, jsou
už ochočený.

Dominik Vintr (6 let)
Já se těším na dovolenou.
(Eliška říká, že nepojedete.)
Tak se těším jak se budu koupat ve velkým bazénu. A budu
hodně jezdit na kole. A budeme mít stan. A budeme doma
všichni.

Martínek Jonáš (3 roky)
Pojedeš taky k moři s Natálkou? (jen přikyvuje) A budeš
taky plavat? (vrtí hlavou, že
ne) (Jeho sestřička Natálka –
On se bojí vody, tak bude jen
na písku.)

Miki Maxa (4 roky)
Já pojedu na bazén a ještě
pojedu někam. (A nepojedeš
na prázdniny k babičce?) Ne,
u maminky budu. Já mám
vestu na koupání a kolo.
Lukášek Janeček (6 let)
Léto chystá prázdniny a budu
doma s mámou, tátou, babičkou a Aninkou. A budeme
pracovat – štípat štěpky a budeme chodit plavat do bazénu,
tam je nejlepší voda. A budeKubík Pekarík (5 let)
Těším se na koupání nad cha- me chodit na zmrzku a budelupou, máme tam bazén. A me si ohřívat na sluníčku záda
a budeme si je natírat krémem.
budeme jezdit na výlety.

Kubík Pinkas (6 let)
Pro mě chystá koupaliště u
holek v Žichovicích. A maminka bude mít taky prázdniny. Pojedeme na výlet a budeme jezdit taky vlakem.
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Pokračování ze str. 7

Ivanka Ngo Bao Linh (5 let)
V létě pojedu na prázdniny k
tetě. (A budeš se koupat v
bazénku?) Už ho mám rozbitý,
až ho spravíme, tak potom.

Ondrášek Růžička (5 let)
Chystá mi bazén u babičky i
doma. A budu chodit k řece a
asi pojedeme na Lipno. Tak
na to se těším.

Honzík Svatoš (5 let)
My napustíme bazén a postavíme stan na louce. A možná
zase pojedeme do zoologický
zahrady.

Pepa Nedvídek (5 let)
Těším se, že budu něco vyrábět a budu doma. A že pojedeme na Lipno.

Karolínka Frančíková (6 let)
Těším se na jahody, těch už
jsem měla asi deset. A pojedeme na Šumavu a budeme se
koupat v bazénu. A přijede
Pája a Péťa (to jsou moji bratranci) a budeme si spolu hrát.

Ivanka Maxová (5 let)
Těším se na jahody. Už nám
skoro teď zčervenávají u nás
na zahradě. A budu plavat
v bazénu s dětskou plavací
rybičkou. A budu chodit na
zmrzlinu.

Vašík Chládek (3 roky)
Vašíku, tobě se v létě narodí
sestřička nebo bratříček, viď? Kevin Bőhm (6 let)
Budu jezdit hodně na čtyřkol(kývá hlavou)
ce, až mi ji taťka spraví.

Velikonoční výšlap
Letos, jako každý rok o Velikonocích, se
konal výšlap na Čepičnou, kde se vždy
sejdou obyvatelé Čepic a Budětic a společně založí oheň u křížku, kde vysadili
občané těchto vesnic lípy.
Tyto velikonoční svátky byly pro některé velice náročné, ale přesto absolvovali zhruba tříkilometrový výšlap na
Čepičnou.
Před shromážděním začalo prudce pršet,
ale my, Čepičtí, jsme se vydali na cestu
posilněni teplým čajem a grogem. Táhlý
kopec jsme zvládli a na vrcholu již Budětičtí zapálili oheň a vítali nás s úsměvem. Byli jsme mile překvapeni, že i
v tomto počasí se sešlo pár takových
otužilých nadšenců jako jsme my. Celý
tento výšlap zdokumentoval náš dvorní
fotograf Jaroslav Potužník.
Těšíme se na další setkání na Čepičné.

ÚČASTNÍCI VÝŠLAPU

-lv-
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Foto: Jaroslav Potužník

Velikonoční řehtání

Velikonoční tvoření

Jako loni a předloni, i letos jsme chodili o Velikonocích řehtat. A zase jako Již potřetí jsme se na Bílou sobotu sešli k naševždycky, přesně podle starých tradic, na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou mu oblíbenému velikonočnímu tvoření.
sobotu.
Na několika stanovištích si děti i dospělí opět
Naše parta nese název Čepická mláďata a řehtání se nás letos
mohli vyzúčastnilo 13. Amálka a Láďa Prchalovi, Dalibor, Patrik a Anzkoušet
drejka Ježkovi, Kuba, Barča a Julča Kazdovi, Štěpa Kůs a Onsvůj um i
dra Kohout, Anička od Bublíků a já s bráchou Markem.
fantazii.
Řehtání jsme si moc užili, spousta lidí nám dala vajíčka, bonTo, co se
bony a jiné sladkosti a taky penízky. To jsme si pak pečlivě rozosvědčilo
dělili a každý si toho domů odnášel opravdu hodně. Ale přece
loni a předjen, kdyby se našel někdo, kdo si myslí, že chodíme kvůli sladloni a
kému a penězům, tak to je VELKÝ OMYL! My chodíme kvůli
k Velikopotěšení lidí. No, není hezké, vidět jak mladé, tak i starší lidi, se
nocům to
smát a radostí skoro brečet? Je to krásné!
vlastně
i
Takže příštímu roku řehtání ZDAR. Díky, parto!
neodmyslitelně patří,
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ jsme zopakovali
i
letos. Třeba – pletení pomlázek, malování vajíček voskem nebo pečení skvělého bochánku.
Nově jsme letos přidali výrobu velikonočních
zajíčků z ponožek a taky vkusnou dekoraci
z osení dozdobenou kytičkami z korálků,
mašlemi a křepelčími vajíčky.
Den se povedl a ten, kdo přišel, myslím, nelitoval. Díky všem, kdo měli chuť se setkat a prožít
tak další krásnou čepickou akci.
HOTOVÉ VÝROBKY

PARTA MLADÝCH KOLEDNÍKŮ

Eliška Sulánová, 12 let

Májka Čepice - obrazem

VESNICKÝ PŘEBOR - KLÁNÍ O PUTOVNÍ KOLÍK
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JE AKCE ZRUŠENA.
PRVNÍ ROČNÍK ODSTARTUJEME V ROCE 2018
Děkujeme za pochopení.
9

-hs-

vystoupali na věž s vyhlídkou. a sochou Jošty Lucemburského, do parku
Pokračovali jsme přes kapucín- u Janáčkova divadla s jeho vodotrysky,
Poslední květnový víkend patřil opět se- ské zahrady, viděli jsme Novou radnici,
prohlédli si růžový tank číslo 23, který je
tkání Čepických a Klobouckých, tentoprolezli jsme protiatomový kryt 10-Z
umístěn u Červeného kostela, prošli Měkrát na Moravě. V pátek ráno se z Čepic z doby komunismu pro představitele
nínskou branou a ti nejvytrvalejší pak
a Žichovic vypravila dvě auta, další míři- města a kraje s jeho dobovým vybavezakončili kostelem sv. Jana Křtitele a sv.
lo do Klobouků z Prahy. Cesta proběhla ním. Na Náměstí Svobody jsme se zasta- Jana Evangelisty. Úplný závěr patřil 5D
bez problémů, ubytovákinu.
ní bylo zajištěno tentoV pátek i v sobotu
krát v krásném areálu
za námi dorazili Klonad městem, kde jsme
boučtí obtěžkáni přisi z terasy naší vily
praveným pohoštěmohli užívat výhledu
ním. Naše vzájemné
na kloboucké údolí, na
návštěvy se postupem
větrný mlýn na vedlejčasu mění. Ti, kteří
ším kopci, či na Bílé
pro nás na počátku
Karpaty v dáli.
našich setkávání byli
Hned po příjezdu
zcela neznámí, se již
jsme navštívili Kapli
stali našimi dobrými
Svaté Barbory, ležící
přáteli. A tak bylo o
poblíž ubytování. Měli
čem povídat, grilovalo
jsme štěstí, tato poutní
se, ochutnávali jsme
kaple s jejími krásnými
místní produkty, nafreskami není totiž vevzájem si sdělovali
řejně přístupná, ale
novinky.
právě se zde připravoV neděli ráno sbalit,
valo vystoupení v rámci
uklidit a už na nás
Noci kostelů.
čekal vinný sklep u
V sobotu ráno se
Míry a Kamila, kde
RŮŽOVÝ TANK Č. 23 V BRNĚ
rychle vypravit a seběhjsme koštovali a zásonout pod kopec klikabili se na cestu zpět.
tou stezkou přímo na autobusové nádraží. vili u hodinového stroje, nazývaného
Mimo vína jsme přivezli srdečné pozdraVydáváme se totiž na komentovanou
Brněnský orloj a u Domu Pánů z Lipé
vy pro všechny přátele, kteří se tentokrát
prohlídku Brna. Den je nabitý, průvodky- s jeho vyhlídkovou terasou na město.
nemohli zúčastnit a kteří byli opravdu
ně Jarmila ale srší znalostmi a dobrou
Nezapomněli jsme ani na občerstvení na postrádáni. Kdo nestihl, pro toho je tu za
náladou, takže jsme nakonec stihli navští- Zelném trhu. Pak jsme dorazili na Morok další setkání, tentokrát v Čepicích.
vit: katedrálu Svatého Petra a Pavla na
ravské náměstí s kostelem Zvěstování
-jkkopci Petrov, prohlédli si klenotnici a
Panny Marie a Svatého Tomáše apoštola

Další setkání Čepice - Klobouky

Přehled akcí v Čepicích
17.6. pouť v Čepicích
17.6. ve 14.00 poutní mše svatá v kapličce v Čepicích
17.6. v 15.30 účast Čepických na divadelním představení Ať žijí strašidla v KD Rabí
1.-2.7. společné splouvání Otavy
8.7. ve 14.00 setkání harmonikářů tábořiště
červenec tábor čepických mláďat (termín upřesníme podle počasí)
červenec oblíbené hydropikniky (termíny opět podle počasí)

Utopenci s kečupem nejen pro hydropiknik
Ingredience: 10 ks špekáčků, 6 ks cibule.
Zálivka: 100g kečupu, 1 dl octa, 2 dl vody, 6 lžíc oleje, 4 lžíce plnotučné hoř čice, 1 lžíce cukr u, 6 lžic wor ester ské omáčky,
1/2 lžičky soli, 4 ks bobkové listy, 6 ks kuliček nového koření, 4 kuličky pepře, 3 špetky chilli koření, mletý pepř.
Postup: oloupané špekáčky podélně nař ízneme, potř eme uvnitř ř ezu hoř čicí smíchanou s pepř em a do ř ezu vložíme cibuli. Naskládáme do lahve, kde je prokládáme zbylou cibulí. Nálev z vody, octa, kečupu, koření, cukru, soli a oleje vaříme 10 minut a vychladlým zalijeme. Necháme asi týden uležet. V lednici vydrží minimálně měsíc, ale běžně je sní jedna osoba do týdne
po uležení.
Dobrou chuť přeje Caban
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Velikonoce 2017 v Bojanovicích

vená a zelená vždy znamená
o Velikonocích radost, život,
Na Zelený čtvrtek podle tradice „zvony
lásku, zdraví.
odletěly do Říma“. Obvykle tichá náves
Kolem poledne ves utichá, domácnosti
se před kapličkou rozezněla kolem 18.
se věnují přípravě tradičních velikonočhodiny. V Bojanovicích je ale najednou
ních pokrmů.
dětí! Na velikonoční svátky přijeli mladí
Je krásně, ale chladno, zahrádky jsou
s vnoučaty, ožily i chalupářské usedlosti. samý modřenec, narcis a tulipán, stromy
Skupinka dětí obchází s řehtačkami celou mají nasazeno na květ, bělostné trnky se
obec. Věřilo se, že tento zvuk
vyžene z domů všechno zlé.
Řehtání několikrát pokračuje i
na Velký pátek a na Bílou
sobotu dopoledne. To už je
spojeno s koledováním. Houfec dětí , pro jistotu
v doprovodu několika rodičů,
obchází s košíčky jednotlivá
stavení.
Tady čokoládka, tamhle
sušenky, nějaké bonbóny a
oplatky, to je odměna za tradiční obchůzku, která má přinést do domu štěstí. Sem tam
přibyde do košíku i nějaké
malované vajíčko, magický
symbol nového života. Někdo dostal to
táhnou v celých pásech po zelené krajině… Pár sousedů jde k vrbičkám pro
proutí, chystají na pondělí pomlázku.
Večer na Bílou sobotu opět zní zvon
vzkříšení v bojanovické kapličce.
Vrba, ve které se nejdříve probouzí
míza, je už odedávna považována za
symbol mládí, vitality a pružnosti. V lidovém léčitelství se používala její kůra,
byl z ní izolován salicyl a stala se zdrojem pro výrobu aspirinu. Prastarý předkřesťanský zvyk splétat vrbové proutky a
šlehat jimi měl předat a znásobit tuto
barevné s tradičním obtiskem, jiný
životodárnou sílu. „Vyšupat“ na velikos plastovou košilkou, objevují se i krasli- noční pondělí dívku nebo ženu znamenace, vejce barvená cibulovou batikou. Čer- lo omladit ji (omlázka, pomlázka) a vrátit

jí svěžest, mládí a krásu. Za odměnu pak
dostal šupající kraslici a barevnou stuhu
na pomlázku. Tedy žádné násilí, ale prastarý magický úkon, přinášející zdraví a
sílu.
Jenže velikonoční pondělí se zachmuřilo, začalo lít jako z konve a na
„vyšupání“ po chalupách se vydalo kolem poledne jen pár nejotužilejších sousedů. Alespoň chvíli pobyli
uvnitř a byl čas na popovídání.
Po poledni se přihnala vánice
a okolní louky i trnky se pokryly sněhem.
Velikonoce skončily, ale
přestože je chladno, je už zima
snad definitivně za námi a
nastává nejkrásnější část roku.
Jaké další velikonoční zvyky
dodržujete?
1. Na Zelený čtvrtek musíme
jíst něco zeleného.
2. Na Zelený čtvrtek a Velký
pátek ráno je nutno se omýt
v potoce, nejlépe tam, kde
slunce dopadá na hladinu,
abychom zachovali zdraví.
3. Na Velký pátek se nesmí prát prádlo
(prolití Kristovy krve) ani orat, sázet,
kopat, jakkoliv hýbat se zemí.
4. Na Bílou sobotu se pečou mazance
(bochánky), jak vykynou, taková bude
úroda. (Zlatavě lesklé kulaté pečivo má
připomínat slunce.)
6. Obvykle se peče i velikonoční nádivka,
sekanina (i jiné krajové názvy) z několika
druhů masa, i uzeného, z vajec a kromě
koření i z velkého množství mladých
kopřiv (křemíková bomba).
7. Na velikonoční neděli a pondělí je
třeba si obléci něco nového.
Mgr. I. Macháčková

Zájezd do Čimelic - rezervace
V termínu 24.-27.8.2017 se opět koná prodejní výstava květin
v Čimelicích. Pokud bude zájem (min. 20 lidí – max. 50) ze
strany občanů Rabí, Bojanovic a Čepic, tak spolek ROSa zajistí zájezd na tuto akci v pátek 25.8.2017 s odjezdem v 11 hodin
v ceně 100,-Kč/dospělý, děti do 15 let zdarma. Letos přijímáme rezervace na tento zájezd do 31.7.2017 formou sms nebo
tel. na 603 316 123 (jméno a obec), osobně i telefonicky na
MěÚ Rabí tel.376 596 569.
11

VELKÉ LETNÍ GRILOVÁNÍ
Kdy: 29.7. 2017 od 17:00
Kde: Hlinovatky Rabí
Dva velké grily budou připraveny na pochoutky, které si přinesete a ogrilujete.
Pivo a limonáda za nákupní ceny je samozřejmostí.
K zakoupení bude klobása na gril.

26.8.2017 od 17 hodin v Hlinovatkách- Rozloučení dětí s prázdninami
Divadlo hrad Rabí
1.7.2017 od 15 hodin ve hradu Divadelní spolek Kolár Strašín s pohádkou O líných strašidlech a večer od 18 hodin s komedií Světáci.
18.8.2017 od 19,30 hodin ve hradu Divadelní spolek Schody s pohádkou pro malé i velké
Hrátky s čertem.
12

Divadlo z Pošumaví uvádí hru

Doba kamenná
Hrad Rabí v pátek 23.6. od 19:30
13

MěÚ Rabí - úřední hodiny pro veřejnost

Narodili se

Pondělí

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Vivien Ningerová, 21. dubna 2017

Středa

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Pátek

8:00 - 11:30

12:00 - 15:30

Rabí

Blahopřejeme k narození dítěte.

MěÚ Rabí - pracovní doba

Oslavenci v červnu 2017

Pondělí

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Úterý

7:00 - 11:30

12:00 - 15:30

Středa

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Čtvrtek

7:00 - 11:30

12:00 - 15:30

Pátek

7:00 - 11:30

12:00 - 15:30

65 let
75 let
75 let
80 let

Potužníková Zdeňka
Hejpetr Václav
Zýbková Emilie
Prchal Ladislav

Čepice
Rabí
Čepice
Čepice

Oslavenci v červenci 2017

Starosta tel.: 731 264 220
Účetní, matrika, knihovna tel.: 737 018 098
…………………………………………………………
POŠTA RABÍ

65 let
85 let

Peroutka Bugyík František
Geiss Günther

Rabí
Rabí

Oslavenci v srpnu 2017

Pondělí
13:00 - 16:00
Úterý
08:00 - 11:00
Středa
13:00 - 16:00
Čtvrtek
08:00 - 11:00
Pátek
13:00 - 16:00
…………………………………………………………

75 let
90 let
65 let

Marková Marie
Čepice
Turková Jaroslava
Rabí
Nyergesová Růžena
Rabí
Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.

SBĚRNÝ DVŮR SUŠICE, areál ČOV
Tel:. 376 555 208
Úterý
13:00 - 18:00
Čtvrtek
13:00 - 18:00
Sobota
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
…………………………………………………………

Opustili nás

ČEVAK a.s. - pobočka Sušice
Vývoz domovních septiků .
Objednávky - tel.: 602 539 950
…………………………………………………………

Doporučujeme všem občanům, aby si zřídili zasílání
SMS zpráv na své mobilní telefony.
Pošlete SMS zprávu se jménem na tel: 731 264 220.

ČEZ - poruchová služba
Hlášení poruch elektřiny, výpadky elektřiny……..
Bezplatná telefonní linka: tel.: 800 850 860

Olga Erbanová, 94 let

Rabí

Hana Řeřichová 79 let

Rabí

distribuce zelených potravin Green ways v Rabí a okolí:
Hana Jeníková
Rabí 73
Máte zájem si v důchodovém věku přivydělat
jako: pr odavačka, uklízečka nebo pomocná
síla v pekárně?
Zavolejte 728 989 802, budeme rádi.

Šikovného zahrádkáře, který mi naroubuje hrušeň:
J. Lédl, Rabí, tel.: 739 177 029
Prodám moto Suzuki VS 800 Intruder, r.v. 94., stav km
64000. Velmi dobrý stav. Moto je po kompletním srvisu. Cena
k jednání 55000 Kč
Více info na TEL.: 603 746 031

Pečivo pro domácí zvířectvo:
10 kg sušeného pečiva / 200 Kč
pytel (asi 15 kg) nesušeného pečiva / 100 Kč
K odběru v pekárně, Rabí. Volejte 728 989 802
14

Svoz odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu je za námi. Pro velký úspěch bude opět na podzim repríza.
V letošním roce jsme na sběrných místech v Čepicích a Bojanovicích odpad třídili. Na Rabí
byl tento systém zaveden již dříve. Důvodem tohoto způsobu je
zefektivnění práce s odpadem.
Běžně lidé nahází do kontejneru, co jim doma přijde pod ruce.
Takto uložený odpad v kontejneru
vč. různých chemikálií, skla, atd.
putuje na sběrný dvůr, kde ho
pracovníci svozové firmy zase
vynosí a vytřídí.
Osobně jsem si vzal na starost
třídění v Čepicích. Návoz velkoobjemového odpadu měl být, dle
našich instrukcí, v sobotu od 8:00
do 12:00 . Omyl!! Neznámí občané Čepic
pro mě nachystali nemilé překvapení. Na
první pohled mi bylo jasné, že to mám za
ne-zavedení vody do tohoto zvodnělého
území. Odpad byl navezen již v pátek a

naházen na hromadu, která připomínala
skládku v nějakém ghetu. Gumy, železo,
plasty, boty, hadry, barvy a běžný komunální odpad byl připraven k třídění.
Za hodinu bylo přebráno to, co bylo

Občane Čepic!!! V žádném případě se
nejedná o svoz separovaného a komunálního odpadu. Někoho možná napadne, co
tam ten starosta dělal? Samozřejmě že
nešlo o předvolební tah, to je na řadě až
příští rok. :-)
Řeknu vám to na rovinu. Naším běžným údělem, myslím tím údělem pracovníků pracujících ve veřejném sektoru, je
pranýřování nespokojeným, často frustrovaným občanem, který je sám naprosto
ideálním, dalo by se říct vzorovým člověODPAD V RABÍ

kem pro své okolí. Mně přijde jako dobrá
příležitost zjistit, při svozu velkoobjemoODPAD V ČEPICÍCH vého......pardon, komunálního odpadu,
jak to vlastně s těmi občany je. .
navezeno občany již v pátek. Zbytečná
Výše popsané je k zamýšlení právě těch,
práce. Jen vytříděné plasty naplnily
kteří neakceptují zavedený systém a těm
nedaleký žlutý kontejner. Název této akce ostatním velice děkuji za spolupráci. Záje pro mě zcela jasný „velkoobjemový a věrem je třeba připomenout, že na Rabí
to nebylo jiné. Odpadu zdar!
nebezpečný odpad“ .

byl v minulosti třešňovým sadem?
Slovo dalo slovo a s hasiči z Rabí byla
Pod vodojemem v Rabí jsme nechali
domluvena obnova třešňového sadu pod
v loňském roce odstranit nálet borovice. vodojemem v Rabí.
Přerostlé stromy by v budoucnu ohrožoÚčast na této záslužné akci byla docela
valy nedaleký nově vznikající dům. Dle
dobrá. S dvěma dětmi nás bylo deset.
údajů KN je pozemek pod vodojemem
Celkem bylo vysázeno sedm odrůd třešní.
trvalým travním porostem. Vzrostlý boÚKLID PO TĚŽBĚ
rový les, který se v této lokalitě vytvořil
z náletů, je brán v podobném duchu jako
nepovolená stavba. V budoucnu by nezbývalo nic jiného, než tuto „stavbu“
legalizovat. To by však bylo takřka nemožné. Les by totiž sousedil se stavební
parcelou, kterou obec prodala za účelem
výstavby a v tomto konkrétním případě,
platí mnohá omezení plynoucí z legislativy. Les zmizel a co s pozemkem, který

Třešňový sad

při hodnocení vyřazena. V tomto dotačním titulu bylo vyhověno pouze 1/3 žadaKompostéry jsou dalším tématem častých telů. Díky nové výzvě jsme žádost opět
otázek. Žádost o dotaci na pořízení kom- podali letos v dubnu. Připomínám, že
postérů byla podána v listopadu loňského žádáme společně jako Svazek obcí Pošuroku. Díky úřednímu šimlu byla žádost
maví, ve kterém jsme členem. Díky tomu

Bio odpad - domácnosti
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SÁZENÍ TŘEŠNÍ

Pokud se stromky ujmou, tak za několik
let, budeme chodit s dětmi do obnovené
třešňovky mlsat v každém třešňovém
týdnu. Na závěr nezbývá než dodat, že
děkujeme všem zúčastněným kamarádům
a přátelům.
je větší šance na úspěch s ohledem na
podmínky dotace. V současné době nezbývá nic jiného, než čekat, jak dopadne
hodnocení nových žádostí. Na konci roku
budeme vědět více. Jakmile budeme mít
aktuální informace, tak vám je sdělíme.

Byty v Rabí

pouze o jednu místnost se svými potomky. Z těchto důvodů většinou dochází
V Rabí se opět obsazovaly volné byty.
k odstěhování z malometrážních bytů.
Jednalo se o dvě garsonky a vydražený
Naší prioritou je, aby byly neustále
byt v Rabí č.p. 148.
obsazené. Stěhování přináší samozřejmě
Několik lidí se mě ptalo, jak je to s ob- své komplikace, například při vyúčtování
sazováním bytů, že jsou kolem toho veslužeb za spotřebované teplo a elektřinu
deny diskuze. Rád tedy uvedu několik
společných prostor. Uzavírat tyto kalkuinformací, které se týkají správy bytů.
lace k bytu po dvou nájemnících v zúčtoMěsto Rabí vlastní 26 bytů, ve kterých
vacím období je v mnoha ohledech běžžije více než 60 trvale žijících obyvatel.
nou komplikací, ale není to nic proti toVětšina bytů je malometrážních, a tím
mu, když vám někdo přestane platit nájsou nejvhodnější pro mladé lidi nebo pro jem a dostane se do spirály dluhů, tady
seniory. Tento fakt má za následek časté veškerá sranda končí. Vrátím se opět
přeobsazování bytů. Abych to rozvedl.
k tématu. Jako osoba odpovědná za
Tyto byty jsou většinou obsazeny mladý- „bytové hospodářství“ si dovolím obsadit
mi lidmi, kteří v dalších fázích života
uvolněný byt bez předchozího souhlasu
hledají optimální bydlení pro své potřeby, zastupitelstva pouze v případě, že je na
a to za předpokladu, že se nechtějí dělit
takový byt evidovaná pouze jedna písem-

ná žádost a současně je schůze zastupitelstva v nedohlednu. No řekněte, abych
svolával schůzi zastupitelstva kvůli obsazení jedné garsonky, je zbytečná ztráta
času, když mám pouze jednoho zájemce.
Avšak musí to být prověřený zájemce.
Pokud je přímo z naší obce, tak si buďte
jistí, že prověření bývá z více nezávislých
a ověřených zdrojů. Literu zákona nakonec naplníme dodatečně na nejbližší
schůzi zastupitelstva. Jinou možnost ve
volbě nájemníka by zastupitel stejně neměl, pokud je k mání pouze jediný žadatel. Podotýkám, že výše psané se týká
pouze garsonek. U vícepokojových bytů,
o které je největší zájem, je evidováno
vždy více zájemců.

uvidíme, jak to vše dopadne. Jen připomenu, že se jedná o pořízení traktorového
Žádost o dotaci na manipulační techniku nakladače a kontejnerového nosiče se
pro oddělování biologicky rozložitelného čtyřmi kontejnery pro svoz bioodpadu z
odpadu přešla do druhé fáze hodnocení.
obcí.
Byly dodány další potřebné podklady a
Náklady na pořízení této techniky jsou

2,57 mil. Kč. Poskytnutá dotace by měla
být ve výši 85% těchto nákladů. Jedná se
o poslední dotaci z Evropských fondů, z
které je možné hradit komunální techniku.

Nakladač s kontejnery

Co se řeší?
MŠ Rabí- před stavebním povolením
zase předěláváme projekt, hasiči a památkáři nám komplikují život. Bylo by to na
vydání knížky.
Parkoviště u JZD - projektová dokumentace je zadána a začíná konfrontace
s úřady.
Rabí náměstí - oprava povrchu se malinko zkomplikovala, jelikož se nám akce
překlopila do režimu stavebního povolení, ačkoliv bylo vše dopředu předjednáno
a domluveno. Stačí jeden aktivní úředník
a vše se obrátí o 180 stupňů.
Rabí světla u kašny- je zpracován projekt pro územní řízení a souhlas od památkové péče je vydán.
Dopravní automobil pr o výjezdovou
jednotku (90% dotace), konzultace s firmou provádějící vestavbu je za námi,
jeden kontrolní den před námi . V půlce
prázdnin by mohl být vůz na Rabí.
Cisternová stříkačka- po dlouhé době
jsme obdrželi rozhodnutí od MVČR, které je potřebné k realizaci celé akce.
V současné době jsou zahájeny úkony
potřebné k výběru zhotovitele. Plzeňský
kraj nám přidělil dotaci ve výši 500 tis.
Kč k částce 2,5 mil. Kč od MVČR.
Byt v č.p.148- výměna oken, oprava
elektřiny v kuchyni, výměna podlah, vý-

malba. Byt připravujeme tak, abychom
nemuseli dlouhá léta řešit různé špeky
spojené s pronajímáním nemovitostí.
Uvolněný byt 2+1 v č.p. 149, bude vymalován a nabídnut dalšímu zájemci
k pronájmu.
Vodojem Rabí- monitoring vodojemu je
ve fázi posledních konzultací a bude se
v následující době zavádět. Jedná se o
opatření, které zajistí kvalitní zprávu vodovodní infrastruktury. Nedávno mi v
neděli v 9 večer zavolal kamarád, že mu
neteče voda. Děti jsem měl hodinu před
tím vykoupané a nic neobvyklého s vodou jsem nezaregistroval. Tak co se zase
děje? Voda v té chvíli netekla ani u nás
doma, takže mě jímala hrůza, co nás čeká. Prázdný vodojem a já se to jako odpovědná osoba dozvím, když už je pozdě.
Díky monitoringu budu s předstihem
vědět, že se s vodou děje něco neočekávaného a tím budu mít čas na včasnou
reakci. Díky, Lupene, za monitoring,
jinak bych to zjistil až ráno.
Přesazení Vánočního str omu do Bojanovic je za námi. Tak doufejme, že se
chytne. Někdy i takové přesazení obyčejného třímetrového jehličnatého stromu
předchází 10 různých telefonátů a spousta okolností, které jdou proti naplánovanému záměru. Snad se bojanovickým
stromek odvděčí, aby měli svůj vánoční
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sen na návsi. My rábští si ho naopak budeme vozit, abychom nemuseli 10 měsíců
v roce obcházet smrk mezi lipami. Prostě
odjakživa platí - proti gustu žádný
dišputát.
Dešťová kanalizace v Čepicích se pr ávě řeší. V místě kanalizace se nachází
místní komunikace. Pozemek pod komunikací je státu. To je malý zádrhel. Velký
zádrhel je, že asfaltové těleso si nárokuje
Plzeňský kraj, ale zatím neví přesně, jestli je jeho. To patrně zjistí z vyjádření
Správy a údržby silnic, která má pro kraj
vydat vyjádření o tom, jestli těleso komunikace kraji patří. Jestli vám to připadá
jako Kocourkov, tak je to tak. Do doby
vyřešení majetkoprávních vztahů není
možné opravovat. Klubovna Čepice- byly
osloveny firmy na výměnu střešní krytiny. Byl zaměřen stávající stav a firmy
dostaly jednotné požadavky od investora
na zhotovení nového pláště.
…..a další a další, Pošta Par tner , informační středisko, muzeum řemesel a
dravců, stěhování do radnice, výběrové
řízení na ředitelku MŠ Rabí, změna provozu knihovny, obsazení bytů, zajištění
provozu parkoviště náměstí, projekt na
hasičárnu, kontroly z různých orgánů,
svatby……..a další a další.
Hezké prázdniny Vám přeje tým z
MěÚ Rabí
-mk-

Usnesení č.16/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 26.4.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveno 2 (p.Janečková, p.Potužník).
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. R.Nyergesovou a p. V.Hejpetra ml. a zapisovatelkou p.
R.Kočí. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou.
Pro 7
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program včetně doplňujících bodů.
Pro 7
Tento bod byl schválen
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí nabídku na zřízení Pošty partner z důvodů udržení poštovních služeb v
plném rozsahu.
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.15.
Tento bod bere ZM na vědomí, nehlasovalo se
5) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje paní M. Jamrichovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství.
Pro 7
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) obsazení bytu v č.p. 149 Michalem Markem
b) obsazení bytu v č.p. 149 Petrem Houdkem
c) obsazení bytu v č.p. 148 Petrou Tučkovou
d) v bytě č.p. 148 výměnu oken (3 ks) a položení podlahovin, montáž kuchyňské linky.
Pro 7
Tento bod byl schválen
7) ZM Rabí schvaluje poskytnutí daru v roce 2017
SDH Rabí ve výši 15.000 Kč
SDH Bojanovice ve výši 15.000 Kč
SDH Čepice ve výši 15.000 Kč
Spolek ROSa ve výši 15.000 Kč
MS Březinka ve výši 5.000 Kč
Český svaz včelařů ve výši 10.000 Kč
Pro 7
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) poskytnutí dotace od Plzeňského kraje v programu „PSOV 2017“ ve výši 460.000 Kč na akci „Oprava povrchů
náměstí“
b) výzvu k podání nabídkové ceny na zhotovení akce „Oprava povrchů náměstí“, Silnice Klatovy, IČO: 45357307,
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, Silnice Nepomuk, IČO: 26342812, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská 58, 342 01 Sušice.
c) pořízení stožárků osvětlení od firmy Pechlát s.r.o.
Pro 7
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí dotace od Plzeňského kraje z programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“ ve výši 70.000 Kč.
Pro 7
Tento bod byl schválen
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10) Zastupitelstvo Rabí schvaluje dar Nadace Agrofert ve výši 120.000 Kč na nákup dvou dýchacích přístrojů a pověřuje starostu jejich pořízením.
Pro 7
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí řešení škodné události na hřišti v Rabí.
ZM bere na vědomí, nehlasovalo se
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) dokumentaci stavby: „Čepice – stavební úpravy a přístavba RD č.p. 51“
b) vymezení požárně nebezpečného prostoru dle požární zprávy do komunikace na p.p.č. 206/27 ve vlastnictví města
Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění dětského tábora Klubu rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v
Českém Krumlově na p.p.č. 303/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
Pro 7
Tento bod byl schválen
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) závěrečný účet Města Rabí za rok 2016
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rabí za rok 2016 s výrokem – bez výhrad.
c) účetní závěrku za rok 2016
d) střednědobý výhled rozpočtu
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se: 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle návrhu.
Pro 5
Proti 1 (p.Lőffelmann) Zdrželi se: 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen
16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) výměnu zdroje vytápění v č.p. 139 za nabídkovou cenu 144.272,28 Kč vč. DPH 15% od firmy Kotle Kraus, IČO:
68793596 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
b) výměnu zdroje vytápění v č.p. 149 za nabídkovou cenu 293.831,47 Kč vč. DPH 15% od firmy Kotle Kraus, IČO:
68793596 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 7
Tento bod byl schválen
17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje novostavbu rodinného domu, přípojky sítí, zpevněné plochy a opravu oplocení na p.p.č. 343/1 a st. 30 v k.ú. Bojanovice pod Rabím.
Pro 7
Tento bod byl schválen
18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) vytvoření dokumentace k žádosti o povolení sjezdu z pozemní komunikace projednání povolení sjezdu (15.000
Kč)
b) vytvoření projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o změně využití (DUR), projednání stavby manipulační plochy s dotčenými orgány, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území (20.000
Kč)
c) vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
projednání s dotčenými orgány
podání žádosti o stavební povolení (25.000 Kč)

firmou S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, zast. Ing. Matějem Slováčkem.
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1 ( p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem sportovního areálu spolku FK Budětice 2012 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva roky. Cena za pronájem je stanovena na částku 1 Kč ročně z důvodu podpory sportu v Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen
18

Foto: Michal Chmelík

To jsme opravdu nečekali!!

da ještě 4 zápasy stop. Hned v tom
následujícím v Nezamyslicích 1:1
vzdáleností létaly vysoko nad, co teď?
(PK 5:4 pro domácí) se ošklivě zranil
V 6O min. Budětice ohlásily střídání,
právě i J.Sekyra a hra budětických se
mezi fanoušky to zašumělo – nastupuje
rozpadla. Ještě doma s Dešenicemi to
obětavě Honza Sekyra s ještě nedoléčevypadalo na další pohodovou výhru, když ným výronem kotníku. A najednou to jde,
se skvěle trefil L.Fiala přes zeď z přímá- dopředu se dere do té doby nevýrazný M.
ku a rychle po něm i P.Janečka. Pohoda, Štěch a doslova dotlačuje míč do sítě. A
klídek, ale ouha, bezstarostnost
prakticky z dalšího útoku se trefuse nevyplatila, dešeničtí nejdříje právě úžasný Honzík Sekyra, uf
ve nedali obrovské šance, až se
to jsme si oddechli!! A finále v
přece jednou do poločasu trefiBěšinech? To už byl koncert. Sice
li. Hned po přestávce podcenil
jsme neuhlídali ojedinělý výpad
V.Hozman náběh „slavného“
domácích a prohrávali, ale pak
Poupy a ten se nemýlil. Pak
přišly 3 výstavní „televizní“ góly.
Jak jinak by se dalo glosovat to, co se
přišlo
nepochopitelné,
skvělý
Vše začalo sólo a lá Masopust
dělo v rozhodující jarní části okresního
LUBOŠ FIALA
Romana Melky, který samostatně
přeboru. Nejdříve skvělá, asi i překvapivá L.Fiala sázel jeden lepší centr
prošel přes 3 hráče soupeře a trefil
vítězství týmu FK Budětice, potom neče- za druhým (podle trenéra
kané dardy a nakonec bezpečná záchrana Chmelíka jich bylo „milion“) , ale útoční- se přesně k tyči 1:1. O pár minut později
ci se ne a ne trefit. A fakt se netrefili, no nasadil ke střele ze střední vzdálenosti
a posun tabulkou vzhůru. Ale pojďme
a samozřejmě, jak už to chodí, v posled- navrátilec do sestavy V. Korda a brankář
popořádku.
ních minutách přišlo pár rohů Dešenic a domácích se mohl jen smutně ohlédnout
V Sušici na „umělce“ jsme s
místo, aby se „věž“ František
1:2. V druhé
tamním „béčkem“ a v té době
Švehla stáhl do pokutového úzepůli již Bětřetím týmem soutěže žádné
mí a pomohl, tak se po biliárové
šiny šlapaly
zázraky nečekali, ale jak se
hlavičkované ocitl sám před branvodu a i
zdá i ty se dějí. Po jednoznačkou
hostující
útočník
–
2:3.
Dokdyž rozném začátku, kdy si budětičtí
cela průšvih, protože jsme pak
hodčí dělali
ani neškrtli a záhy prohrávali,
jeli 2x ven a dopadlo to špatně –
co mohli,
se něco stalo. Především se k
Malý
Bor
6:0,
Vrhaveč
4:1.
Zde
aby udrželi
famóznímu výkonu rozehrál
MÁRA PAROUBEK stojí za zmínku 2 momenty. V
domácí ve
„zametač“ Václav Hozman,
Boru to tak špatně nevypadalo,
hře, již to
který začal rychlé sušické
sice
jsme
brzy
inkasovali
po
chynebylo nic
útočníky přivádět k zoufalství.
bě Jirky Vintra, ale tlačili jsme a přišla
platné. A
Ti začali pálit z dálky, zvonily tyče a
přišla třešínbřevno, několikrát skvěle zasáhl brankář penalta. A neomylný L.Fiala se bohužel
ka na dortu,
Jirka Vinter a stav se neměnil. A stalo se mýlil – tyč!!! a už jsme se vezli. Ve VrTRENÉR JARDA HOZMAN
nejlepší
to, co se stává, soupeř znervozněl a budě- havči pak úřadoval rozhodčí Jakš .Skvělý
hráč hostů
tická křídla Janečka, Sekyra začala létat. P.Janečka nabíhal, unikal, prostě „zlobil“,
a tak ho pěkně zezadu sejmuli. Snímek
Václav Hozman u svého velkého vápna
Středopolař, rychlík R.Melka konečně
dvorního fotografa Budětic Michala
zjistil, že není atakován, přihrál L.Fialovi
utekl a „Komárovi“ Janečkovi už
a rozeběhl se celým hřištěm. Lunedělalo problém vyrovnat. A k
boš naprosto perfektně poslal míč
všeobecnému překvapení sil bylo
obloučkem přes střed a opticky to
více na budětické straně, takže
vypadalo, že si brankář popoběhsladká odměna nakonec – opět
ne a bezpečně bude u míče první.
utekl „Románek“ a sváteční střeAle co se nelec Mára Paroubků to zařídil
stalo- míč na
1:2!!! Zlaté body???
vyprahlé trávě
Dalším soupeřem byly Hartmase zastavil
nice, které jsme ještě nikdy nepopřímo před
razili. To už
kopačkami
ale neplatí, po
rozběhnutého
střelách JanečVáclava a ten TRENÉR ZBYNĚK
ky a M. Nosi koncovku
CHMELÍK
votného přibyPÁD PETRA JANEČKY
náležitě vyly do tabulky
chutnal 1:3 -to
další 3 body.
Tady se ovšem udála Chmelíka je zcela průkazný. Petr po ne- byla lahůdka!!! Čtvrtý gól M.Štěcha už
MARTIN
byl jen posledním pozdravem zdecimovasituace, která ovlivnila kontrolovatelném pádu si přivodil těžké
NOVOTNÝ
nému soupeři. Pohled na tabulku hovoří
další zápasy více, než zranění ramene a musela ho odvézt záse čekalo. Již po skon- chranka do klatovské nemocnice, rozhod- jasně, 8. místo a definitivní záchrana tři
kola před koncem. Trenéři Chmelík a
čení poločasu napadl jeden z funkcionářů čí jen upažil, jako že nic!!! Udělil pak
Harmanic J.Sekyru a Václav Korda bohu- dvě žluté frustrovanému Švehlovi a bylo Hozman se tak konečně mohou spokojepo zápase.
ně usmívat
žel neudržel nervy a mstil se. Rozhodčí
Prostě -okres jenom čumí, jak Budětice
Zdecimované
Budětice
se
najednou
ocitly
místo aby odebral průkaz, udělil červenou kartu a následně tým dostal i finanční na hraně sestupu a přijel poslední Velký umí!!!!
-rtpokutu. Harmanice? - Nic!!! A V. Kor- Bor. Míč létal nazdařbůh, hráči po sobě
bezradně koukali, střely ze středních
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Co je nového v knihovně?
Naše rábská knihovna se
v květnu trochu více provětrala. Hodně knih z výměnných souborů ze Sušice bylo
vráceno, přivezl se jeden
velmi kvalitní soubor a v
současné době naše knihovna
disponuje mnoha zajímavými
knížkami. Jo Nesbø, asi nejznámější norský autor detektivek, je v našem fondu zastoupen několika kusy knih
z jeho detektivní série s komisařem Harry Holeem
(Nemesis, Spasitel, Sněhulák,
Přízrak, Policie aj.), dvoudílnou
Krví na sněhu či samostatnou detektivkou s názvem Syn. Další autor
detektivek, tentokrát naší provenience a období středověku, Vlastimil
Vondruška má u nás svou loňskou
novinku Nitranská brána smrti a
také jednu starší knihu Znamení
Jidáš. Tento spisovatel se počátkem
června pohyboval v našem okolí, 6.
6. vystoupil v knihovně v Sušici,

den poté v Charitě v Horažďovicích
a kdo jste se přišli podívat, určitě
nelitujete. Posledním tipem na dobrou knihu jsou vzpomínky českého
pilota ve službách RAF Jaroslava
Vyhnise, který jako první Čechoslovák zasáhl do bojů proti německé
Luftwaffe a o kterém se zmiňoval na
své přednášce pan Daniel Švec.
K 2. světové válce se ještě váže kniha uznávaného českého historika

Spolek ROSa město Rabí nabízí zájemcům pozici
šéfredaktora/šéfredaktorky Rábských novin. Nutností je znát či se naučit grafický program na sestavení každého čísla novin. Zájemcům podá informace starosta.
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ČR E 20224.

Miroslava
Ivanova
Atentát na Reinharda
Heydricha, jehož 75.
výročí jsme si koncem
května připomínali.
Určitě si u nás vyberete pěkné počtení na
léto.
Pro děti z mateřské
školky Rabí jsme
v naší knihovně připravili setkání, kde jsme
si povídali o knížkách,
o pravidlech návštěvy
knihovny, půjčování
knížek a akcích, které
budou probíhat v létě
na hradě a v podhradí. Pan starosta
dětem hravou a vtipnou formou ukázal jak se třídí odpady, což už většinou věděly z domova. Ke Dni dětí
dostaly malou sladkost a ovoce a
s přáním hezky prožitých prázdnin
jsme se s nimi rozloučili.
-rk-

Sháním stodolu na uložení čtyř veteránských automobilů. Více info na TEL.: 606577334
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