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Úvodník
Tak co by se dalo zase říct úvodem úvodníku a závěrem tohoto roku? Všechno je
tak, jak má být.
Buďte pozitivní, smějte se i přesto, že vám není do smíchu. Konec
roku se blíží a jen si připomeňme, jak
ten rok nebyl lehký. Zlehčovat to roční úsilí nebudeme. Pozor, to vlastní
úsilí si klidně dovolím zlehčit. Klidně
se mu zasměju, až se za břicho budu
popadat. Mít vyndavací zuby, tak je
hledám tady pod stolem v kanceláři.
Je právě 2:20 ráno v úterý 19.12. Odcházel jsem před víc než 18 hodinami
z baráku do zaměstnání (vždyť to
není žádná práce) a manželka s dětmi mně to tolerují. Vždyť právě spí,
žádný problém. Díky své rodině
můžu všechno novinové šílenství v
klidu poskládat, i když ty noviny dřív
vypadaly určitě lépe. Zlehčuji to celé,
abych měl zase energii do toho dalšího pracovního roku a hlavně přemýšlím, jak jim to vše vynahradit.
Práce a úspěchy jsou však jen
malá část z toho našeho běžného ročního životaběhu . Často je tomu přikládaná velká váha. Omyl, to je jen
pomíjivé dění z našeho celoročního snažení z běžného života. Co
vztahy v rodině? Co naši blízcí? Co ty
mezilidské vztahy během roku? Že to
není důležité? To je to nejdůležitější,
na čem musíme makat celý rok…..a
my to zase flákali? Hlavně, že se v té
práci dařilo.
Přeji Vám příjemný rok plný budování pěkných mezilidských vztahů.
V žádném případě si je nenechte kazit prezidentskými volbami……..natož
pak těmi komunálními. První, koho
to bude mrzet spolu s vámi, budu já,
Míra K. Ať to dopadne, jak to dopadne, buďme především nad věcí a važme si každého titěrného okamžiku
tady a teď na tom světě.
Všechno ostatní je nedůležité a
často napsané mezi řádky!!!! -mk-
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Pokud máte zájem spoluvytvářet rubriku „Jsem tady
rád“, která je především o lidech, kteří žijí mezi námi, o
rozhovorech a hlavně o otázkách, neváhejte nás kontaktovat na email: rabskenoviny@seznam.cz
Dnešní rozhovor byl na bedrech Radky Kočí a ten příští?
Může být klidně Vaším dílem a s Vaší osobou.
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Jsem tady rád…rozhovor s Marií Jamrichovou
Marie Jamrichová do svých dvanácti let bydlela s rodiči v nedalekých Nezamyslicích. Její otec Václav Hrbek pocházel z Rabí a poté, co opravil rodný dům, přestěhovala se celá rodina do Rabí. Psal se rok 1971 a její vztah k lidem a k místu
zde na Rabí začal tvořit nový příběh. Po založení své vlastní rodiny se na 25 let
stěhuje do Sušice za prací a bytem s každotýdenním dojížděním za rodiči. V roce 2006 se vrací zpět do Rabí a navazuje opět na své staré vazby k místu a lidem.
Více než rok pracuje v místní školce a pak šest let na obecním úřadu. Spoluzakládá Rabský okrašlovací spolek, je jednatelkou SDH, kronikářkou obce a zastupitelkou.
To jen krátce představuji osobnost dnešního rozhovoru, který nebude určitě jen o ROSe.
Spolek ROSa je určitě od doby
svého založení hybatelem společenského života v obci, co tě
přimělo přemýšlet nad důvody
pro jeho založení?
Já jsem byla už od mládí společensky aktivní člověk, nevadí mi
komunikovat s lidmi i na veřejnosti. S Rabím jsem kontakty nikdy nepřerušila ani ze Sušice a
pokud bylo potřeba, ráda jsem
pomohla. Po nastěhování zpět do
Rabí jsem pomáhala hasičům
s karnevalem a zdobením dortů,
mladým s Ruinfestem. Nechtěla
jsem dělat akce pro lidi pod hlavičkou jiných spolků a nemít
žádnou možnost ovlivnit chod i
hospodaření. A založení spolku
bylo tím nejjednodušším řešením. Mým cílem bylo nastartování kulturních akcí, které se budou pravidelně opakovat a stanou se tak tradicí. Stačilo mít 3
lidi a splnit administrativní podmínky. Šly jsme do toho společně
s Jaruškou Brejchovou a Drahuškou Houdkovou.
Myslíš si, že původní myšlenka a důvody vzniku tohoto
spolku se podařilo v průběhu
let naplnit?
Ano, určitě. Fungujeme od června 2010 a za ta léta máme zpětnou vazbu od lidí. Neustrnuli
jsme, stále se posouváme dopředu. Velký význam osobně přikládám vydávání vlastních novin.
Ája Kraucherová s tím přišla
v červenci 2010, vrhla se do práce

a věnovala tomu s pomocníky
spoustu volného času. První číslo
Rábských novin vyšlo hned za
měsíc v srpnu s pomocí města.
Takhle jsem si představovala, že
to bude fungovat. Kdo přijde
s nápadem, bude se tomu věnovat a dotáhne to do konce a pak
hotové předá dál.
V posledních letech byl spolek
ROSa vnímán jistou částí lidí
hodně negativně. Stojí za
zmínku, že to mělo souvislost
především s posledními komunálními volbami. Jaký je
tvůj pohled na tuto skutečnost?
Tehdy jsem napsala osobní příspěvek týkající se komunálních
voleb do novin a bohužel byl neúmyslně redaktorkou zařazen
pod špatnou hlavičku. Místo
rubriky Čtenáři nám píší se dostal pod Zprávy z ROSy. Tak si to
někteří lidé spojili s mojí osobou
a spolkem. Média i u nás v obci,
jak je vidět, mají ohromnou moc.
Několik členů z ROSy vystoupilo,
dodnes mi jich pár neodpoví ani
na pozdrav. Mrzí mě, jak jsou
lidé neobjektivní a nevidí, kolik
dobrovolné práce se dělá pro lidi.
ROSa nejsem jenom já, je nás
tam 40 členů, ale svezlo se to po
mně.
Takže musela být jistě slyšet
kritika tvé osoby. Vnímala jsi
ji nějak silně?
Samozřejmě jsem to vnímala a
dodnes to pociťuji. Já kritiku sne3

su, ale jen od lidí, kteří mě dobře
znají a znají i mé úmysly. Od lidí,
kteří pro občany veřejně nic nedělají a jen kritizují, to si osobně
nijak neberu. To je jejich problém, ne můj. Tolerance a nadhled chybí mnoha lidem.
Předchozí otázkou jsem se
chtěla dostat také k častému
tématu v malých obcích. Nespokojenost, frustrace, kritika
všeho, co s obecní samosprávou souvisí. Co pozitivního a
negativního vnímáš v komunální politice?
Komunální politika je základ státu. Tady je na všechny zastupitele pěkně vidět, co dělají, jak se
chovají, co mluví, slibují a plní.
To je základní rozdíl mezi námi
dole a politiky nahoře. Přijde mi,
že být negativní je v dnešní době
asi „in“. Je jednodušší hledat na
všem chyby než ukazovat, co se
povedlo. Proč však takové negativní lidi vůbec poslouchat? Já se
snažím vnímat to dobré, přispět
k tomu, aby to v obci vzkvétalo a
bylo nám tu všem dobře. Chci,
aby se problémy řešily a hledaly
se důvody a cesty, jak to udělat a
nehledat důvody, proč to nejde.
Chybí mi zájem mladých o komunální politiku, mají jiné zájmy
a nejsou s obcí sžití. Venkov stárne, mladým je asi lépe ve městě a
úplně nejlépe v Praze. Tam to
žije a je tam člověk anonymní.
pokračování na straně 4
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To vyhovuje mnohým, nestarat
se o nikoho a nic.
Jak vidíš budoucnost spolkového života v obci, ať u hasičů,
kde jsi jednatelkou, tak i
v ROSe?
Spolky jsou o lidech. Sejde-li se
parta lidí několika generací, kteří
chtějí dobrovolně pracovat, tak
to funguje. Musíme si vychovávat
nástupce vlastním příkladem
v rodinách. Když uvidí, že se my
sami spolkovou činností bavíme
a děláme ji rádi, tak to také tak
vnímají. To platí jak pro hasiče
tak pro ROSu. Hasiči jsou v Rabí
víc než 130 let, věřím, že pokračovat budou dál a budou mít
k tomu zase lepší podmínky, novou techniku, zázemí, třeba to
přitáhne víc mladých. A v ROSe?
Tam jsme celé rodiny a děti se
zúčastňují všeho s námi: práce i
zábavy.
Občas jsem slyšela, že ROSa je
spolkem „tří bab“ a má směr,
který nejde měnit. Jak vnímáš
tuhle skutečnost? Je už za vámi?
Tomu se musím smát, i já to slyšela. Ten, kdo s tím měl problém,
asi nebyl tak přesvědčivý v argumentech a neprosadil, co chtěl.
Především jsme my „tři baby zakladatelky“ hlavně od dětství nerozlučné kamarádky a zcela spolehlivé. My jsme si hned na začátku uvědomovaly to obrovské
množství práce. Řada členů vystřízlivěla z počátečního nadšení,
zůstala jen ta neviditelná mravenčí práce okolo zajišťování
všech aktivit. Ta není vidět, ale je
to nezbytné. Je to totiž hlavně
všechno o práci a ne o řečech.
Ale nejsme na to samy. S nápadem může přijít každý, ale pak se
musí nápad převést do realizace
a to je někdy fuška. Máme ale
úžasné a spolehlivé pomocníky,
Evu s Tomášem Nárovcovy, Laďku s Vaškem Touchů, Marušku
Pajerovou, rodinu Vládi Brejchy,

Balcarů, Labíků, Kraucherů, Ládíka i paní Vokatou, Pinkasů,
Fryjů, Saxlů, Veselých, Zemenů
s Hankou, manžele Nováků, Romana Lupíška, Péťu Tučků, Mirku Jordánů i s Evou a Lenkou,
Miladu Vomastkovou, Růžu
Nyergesovou, Jiřinku Sedláčkovou a spoustu dalších. Všichni
nám pomáhají a podporují nás.
V úvodu jsem předeslala, že
rozhovor nebude jen o ROSe,
ale závěrem tohoto tématu by
bylo dobré čtenářům přiblížit
nejzajímavější akci, kterou
pořádáte. Ostatně byl nápad
na tuto akci prý tvůj. O nebíčku a peklíčku na hradu je slyšet daleko za hranicemi Sušicka. Přibliž čtenářům, co se kolem tohoto projektu děje.
Myšlenka byla sice moje, ale
k realizaci jsem pro ni musela
nadchnout výbor a ten zase velkou spoustu dalších lidí. Od
správy hradu počínaje, přes vedení města a naše členy. Ale když
máš nadšení a elán v sobě, tak
nic není problém. Zkusili jsme to
v roce 2014, měli nějakou vizi o
pekle a nebi a pro celou akci získali na 30 účinkujících. Přišlo asi
pětset lidí, byli jsme nadšení. To
nás nakoplo v pokračování.
Všichni účinkující nejen z Rabí,
ale naši kamarádi a děti z okolí,
rodinní příslušníci, dnes v počtu
téměř 70 lidí, to je ten úspěšný
tým čertů a andělů a obsluh stánků a všeho ostatního a já před
nimi hluboce smekám. Sehnat
tolik lidí, aby ve hradu strávili
celý den jen za jídlo a pití, to se
dnes málo vidí. Letos byl
4.ročník, bylo téměř tisíc lidí, a
přesvědčili mě, že chtějí pokračovat i další roky. Samotné nás to
baví a to je ten bonus navíc.
Chceme-li být aktivní, musíme si
umět peníze sami vydělat. A nejlepší reklamou celé akce je šeptanda spokojených návštěvníků.
Všechen zisk jde do spolku a my
4

z něj platíme autobus na výlety
seniorům, dětem, přispíváme na
kulturu, financovali jsme dětský
plácek Hlinovatky, zdarma občerstvení na májku, lampiony a
Vánoce, nakupujeme inventář
sloužící opět všem lidem. Jako
spolek zveřejňujeme v Rábských
novinách své hospodaření, což
nikdo jiný nedělá.
Ráda bych odbočila od dosavadních témat.
Sociální služby jsou obecně
častým společenským tématem. Já vím, že jistou zkušenost máš. Starala ses dva roky
o bezmocnou matku svého bývalého manžela, také o svého
otce až do posledních chvil,
máš handikepovaného syna.
Jak vnímáš vývoj sociálních
služeb, přístup státu a také
vnímání společnosti?
Dnešní společnost je už hodně
jiná ve vztahu k postiženým než
dříve. Už nejsou izolovaní, existují denní stacionáře, odlehčovací služba, charita. Stát na péči o
postižené a nemohoucí přispívá,
a tak mohou být v rodinách a ne
v ústavu, nemocnicích a domovech. Jen stále platí, že si člověk
sám iniciativně musí tu pomoc
najít. To je to negativní, nemáte
informace a hledáte. Sociální
služby jsou stále opomíjenou institucí ze strany státu. Pro budoucnost je nezbytné udržet i
seniory v rodinách, v obci mezi
svými. Tady vidím jako zásadní
péči rodinných příslušníků a pak
přichází na řadu obec se záchytným systémem služeb a pečovatelských domů.
Sociální témata jsou přímo
vázána v obcích na demografický vývoj. Stárnutí populace,
odliv mladých za prací do větších měst. Jak vnímáš tento
problém, tedy, je-li to problém? Určitě se to dělo i v dávné minulosti.
To je pravda, i tehdy odcházeli
pokračování na straně 5
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lidé za prací, často do ciziny, Byla tu však velká spousta lidí, které držela doma půda a vztah k ní.
Rodinné statky, firmy, tohle vše
se zpřetrhalo a lidé už tady nejsou zakotveni. Otevřely se hranice, mladí už jsou světoběžníky
a pro ně neexistují žádné vzdálenosti. V Rabí je největším problémem nedostatek parcel vhodných k zastavění a za rozumnou
cenu. Hrad je sice dominanta, ale
i překážka v podobě nařízení a
předpisů památkářů. Chalup je

tady prázdných dost, ale bydlí
v nich chalupáři, kteří často nemají z minulosti k obci žádné
vztahy. Mladí zase nemají peníze
na koupi a přestavění starých domů. Je to začarovaný kruh. A
obec žádné volné byty nemá. Nedivím se, že mladí jdou pryč. Za
vzděláním, za prací, za kulturou.
Zůstávají jen ti, kteří mají rádi
venkov, přírodu, zahrádkaření.
Konec roku se přiblížil. Co bys
závěrem popřála čtenářům?
Přeji čtenářům novin i všem li-

dem, aby měli v roce 2018 dostatek nadhledu, tolerance, pozitivního myšlení a radost ze života.
Každého něco trápí, ale tenhle
život žijeme teď, už se nebude
opakovat, tak proč se trápit závistí, nepřejícností, sobectvím a
neochotou? Zkusme být na sebe
laskaví, jednejme se soucitem,
porozuměním a láskou. Život kolem nás, my sami a celý svět pak
bude o trochu lepší. Hodně zdraví a štěstí všem.
-rk-

Okénko do života v obcích
Spolkový dům v Rabí hostil monodrama v podání herce Michala Boška….Český král Václav III.
V malý divadelní sál se přeměnila klubovna ve spolkovém domu čp.57 v sobotu
14.října. Všichni přítomní diváci byli vtaženi do hudebního divadelního ztvárnění
posledních dnů posledního Přemyslovce,
českého krále Václava III. v podání herce Michala Boška, že přestali na téměř 2 hodiny
vnímat čas. Monolog střídal krásný zpěv a
vše doplňovalo profesionální ozvučení a nasvícení scény. Tato historická hra si v Rabí
bohužel nenašla početné publikum, protože
z důvodu teplého a slunečného počasí dala
většina občanů raději přednost přírodě. Přesto přítomní ocenili dlouhým potleskem profesionální výkon p. Boška, který hraje s láskou a nadšením i pro malé publikum. Po
skončení divadla král ještě zazpíval krásnou
pohádkovou píseň pro Vojtíška, Ondráška a
Elišku Růžičkovy, kteří se na něj přišli podívat.
A co víme z historie o králi? Václav III., dědičný
český král a poslední mužský představitel dynastie
Přemyslovců, se narodil 6.10.1289. V roce 1301 se
stal uherským králem a po smrti otce Václava II. se
stal r. 1305 na pouhých 14 měsíců králem českým a
polským. Byl zákeřně zavražděn v Olomouci
4.8.1306 při odpočinku a jeho smrt se nepodařilo
nikdy objasnit. Protože s manželkou Violou Těšínskou neměli žádné děti, vymřel rod Přemyslovců
po meči.
Václav III. nebyl žádný svatoušek, historické
prameny se však shodují v tom, že byl obdařen

HEREC MICHAL BOŠEK PŘI DIVADELNÍ HŘE ČESKÝ KRÁL III.

přirozenou inteligencí, hovořil 4 jazyky, ale zároveň užíval život plnými doušky. Na trůn nastoupil
příliš mladý a bez vladařských zkušeností, ale během své krátké vlády panovnicky dozrál, neměl
však už možnost své schopnosti prokázat. Zemřel
rukou neznámého vraha ve věku necelých 17 let.
Přemyslovci byli jedinou domácí dynastií na
českém trůně. Vládli déle než 421 let a v panovnickém křesle se jich vystřídalo celkem 30. Největšího
rozmachu dosáhl český stát právě za krále Václava
III., který získal tři královské koruny (uherskou,
českou a polskou). Po jeho smrti nastoupila na
trůn dynastie Lucemburků.
-mj5
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Čepická drakiáda měla hojnou účast? Oni se snad
dočista zbláznili…...

LUBOŠ BRABEC ČELIL BEZVĚTŘÍ PO SVÉM

Naše drakiáda nezačala zrovna
nejlíp. Jako první jsem to zvorala já, když jsem do SMSky, kterou
Libor rozesílá před každou akcí,
napsala špatné datum. Nezávisle
na tomhle bylo i na plakátku napsané špatné datum i hodina. Inu,
nepovedlo se, no...
Oba tyhle hloupé nedostatky
byly ale včas napraveny, takže se
nás v sobotu 14. října na kopci nad
vsí sešlo opravdu hodně - na 60
lidiček a asi tak 30 draků a dráčků.
Počasí v ten den bylo více než
krásné, sluníčko hřálo jako v létě.
Ale - nefoukal vítr. To byl další,
naštěstí poslední nedostatek tohoto dne. On si větříček vždycky jen
tak fouknul, dal všem drakovodičům a jejich drakům šanci vzlétnout, ale po chvilce - dráčci, končíme! A tak to šlo celé odpoledne.
Nahoru dolů, nahoru dolů, ...
Když už jsme pak skoro chtěli
jít domů, přišel Luboš s jeho mega
obrovským drakem. A tomu takovýhle větřík na vzlétnutí nestačil.
Jak si pomoct? Extra rychlým během? Ne. Jirka má lepší nápad. Auto! Panečku, ten lítal! A pak další...

Odpoledne jsme pak zakončili v
klubovně, kde došlo i na vyhlášení
vítězů ve třech kategoriích - o draky vysokoletce, krasavce a vozemboucha. Každý z vítězů si odnesl
krásný diplom.
A jako tečka na závěr - při
pouštění draků z auta někdo na
kopci prohlásil: "Ti čepičtí se asi už
dočista zbláznili!" Co k tomu dodat? Nic. Vona je to asi totiž tak
trochu pravda... :-)

DÍKY BEZVĚTŘÍ ANI BĚH NEPOMOHL

-hs-

Setkání s harmonikářem Janem Míčkou v Rabí
Veselé vyprávění, vtipy a hlavně písničky v podání muzikanta a harmonikáře Honzy
Míčky z nedalekých Žichovic
si přišlo poslechnout do klubovny spolku ROSa 14 seniorů
ve čtvrtek 2.11.

Všichni přítomní rádi na 3 hodiny zapomněli na svoje zdravotní obtíže a strasti, které
přináší věk. Povídalo se, plánovalo, kam vyrazit na jaře na
první výlet a hlavně se zpívalo
a vzpomínalo, vždyť se všichni
ze sousedství přece známe.
Ani se nechtělo domů, ale
klouby a svaly všech se už připomenuly, že i sedět se má
jen do času. Bylo to hezké setkání a co je hezké, je třeba opakovat, tak jsme domluvili další
zpívání v příštím roce.

PROSTORY SPOLKOVÉHO DOMU

Hledáme dopisovatele do RN: zprávy, reportáže,
fejetony, úvahy, zamyšlení.
Email: rabskenoviny@seznam.cz
JAN MÍČKA
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Nejen lampiony opět ozářily Rabí
Tradiční lampionový průvod 11.11. na svátek sv.
Martina provázel místo sněhu jen déšť. Nevadilo
to ani dospělým, natož natěšeným dětem se
světýlky v rukou. Po uctění památky na Den válečných veteránů položením kytice a zapálením svíčky se průvod dětí jako světelný had vinul Rabím.
Cesta to nebyla nijak dlouhá, a tak byla po skončení průvodu zpestřena dalšími světýlky, tentokrát
barevným ohňostrojem od kulturáku. Pozvání do
podhradí na horký čaj, napečené sladkosti a až na
náměstí vonící bramboráky byly závěrečnou tečkou oblíbené akce i pro občany z okolních vesnic.
Všem chutnalo, vypilo a snědlo se vše. Poděkování
patří milým cukrářkám za přinesené dobroty, Jirkovi Liškovi za bramboráky a všem účastníkům,
kteří i přes nepřízeň počasí přišli do průvodu se
světýlky.

-mj-

Vyráběli ozdoby a
zdobily pečivo

Adventní čas na Rabí aneb
proč si ho neprodloužit

Dělání, dělání, všechny chmury zahání,
dělání, dělání je lék....slova téhle písničky platila i pro členy spolku ROSa, kteří
se sešli 15. a 17.11. v klubovně spolku k rukodělné práci.
Bylo třeba obnovit ozdoby na vánoční
strom. Sešlo se nás šťastných 13 i se dvěma
muži, které přítomné ženy chytře využily
k natírání ozdob barvou a přípravy úchytů.
Malovaly se velké perníky a vytvářeli se krásní andělé. Další část dobrovolníků se sešla
22.11. ke zdobení perníků tentokrát už pečených a lineckého cukroví na naši akci Nebíčko a Peklíčko ve hradu Rabí.

Advent na Rabí, jak jinak než o týden dřív. Důvodem však nebyla netrpělivost lidí podílejících se na
přípravách, ale tím pravým důvodem bylo Nebíčko a
Peklíčko, které všechny čekalo za týden. A kdo něco
občas pořádal, tak ví, jak je to s přípravami. Zkrátka
to letos takhle vyšlo.
Náš vánoční
strom byl připraven a nazdoben na možná
první rozsvícení
v celém širém
okolí, v sobotu
25.11. Do soboty
se podařilo dokončit celou
plánovanou rePRODEJ VÝROBKŮ DĚTSKÉHO KLUBU
konstrukci náměstí a už jsme mohli obdivovat krásné osvětlení kolem
kašny. Foukalo nám opravdu parádně, zima byla až nepříjemná, ještě že nám Rosačky podávaly horký svařáček
a čaj. Sešlo se hodně lidí a dětí, povídalo se, ochutnávalo
a přitom všem ještě stačili občané nakupovat různé vánoční tvoření dětí z klubu na jarmarku. Očička dětí netrpělivě pozorovala, kdy se už setmí a rozsvítí se stromeček. Dočkaly se a odměnily ho potleskem. Vánoce jsou
opravdu už za dveřmi, tak necháme vklouznout kouzlo
Vánoc i k nám domů. A závěrem musíme poděkovat
všem, kteří se podílejí na organizaci celé akce. Obzvláště
pak děkujeme holkám z dětského klubu a dětem za zorganizování dětského jarmarku.
-rd-

ZDOBENÍ PEČIVA NA NEBÍČKO A PEKLÍČKO
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Velký den v Čepicích? Ano, opravdu VELKÝ!!!
Vlastně to nebyl den celý, ale pouze
podvečer, přesněji podvečer 1. adventní neděle, sobota 2. prosince.
Odehrály se zde totiž dvě velké
události najednou. Jednak to bylo
slavnostní rozsvícení vánočního

sami, každý rok se snažíme o jinou
barvu přispěním minimálních nákladů. Letos jsme zachovali zlatostříbrno-bílou kombinaci z loňska,
dozdobili jsme ji pouze modrými
mašlemi, které věnovala Danča. A

stromu, a pak divadlo a hudební
vystoupení, obojí v provedení našich dětí. Ono se snadno řekne jeden podvečer, ale přípravy, ty začaly mnohem, mnohem dříve.
Nejdříve něco málo k rozsvícení. Ozdoby na str omeček si
vždycky s předstihem upravujeme

pak přišlo na řadu samotné zdobení
stromečku a usazování osvětlení. Se
zdobením nám velmi pomohl pan
Vozka z Hrádku se svojí plošinou,
za což mu patří velký dík. Díky Obci Rabí jsme zase letos rozšířili i
osvětlení, doosvítili jsme celou kapličku a dokonce jsme rozsvítili i

Příští směr
Madagaskar!!!
Plný autobus rodičů s dětmi z Čepic, Rabí a
Bojanovic odjel v sobotu 9.12. na plánovaný
zájezd do Plzně na muzikál Madagaskar.
Přestože se akce konala na zimním stadionu, nebyla to podívaná na ledu. Ale stálo to
za to. Lev, zebra, hrošice, žirafa, tučňáci a
spoustu dalších zvířecích postav v krásných
kostýmech, písničky a taneční čísla vtáhla
do děje všechny děti i dospělé. Autobus Vichrů nás bezpečně všechny odvezl tam a
zpět, všem organizátorům děkujeme za
hezký zážitek.
-rd-

most, a to z obou stran. Kdo to ještě
neviděl, neví, jak je to krásné...
Přípravy byly tedy dokončeny, tak
můžeme rozsvěcovat.
Slavnostní podvečer zahájil v 17
hodin Libor, který nás všechny přivítal a popřál nám krásný
večer a vůbec celé svátky.
Poté pokračoval Luboš se
svým hudebním vystoupením. Letos nás všechny překvapil, přizval si k sobě i
krásnou mladou a velmi talentovanou operní zpěvačku
Karolínu Žmolíkovou, se
kterou občas koncertuje. Zahráli a zazpívali nám tři krásné slavnostní písně a jejich
vystoupení bylo neskutečně
milé, krásné a dojemné.
Opravdu velký dík oběma!
Tímto vystoupením slavnostní program ještě zdaleka
nekončil, následovalo pásmo
koled v podání sušického
Svatoboru. Opět milé vystoupení a také velké díky.
Po jejich zpěvu už přišlo na
řadu odpočítávání a následně
se rozsvítilo vše najednou: stromek,
kaplička i most. Pak už následovala
volná zábava – povídání, popíjení a
pojídání klobásek a různých jiných
dobrůtek včetně punče, které se již
od rána připravovaly snad v každé
čepické domácnosti.
pokračování

Okénko do MŠ Rabí
Nástupem nové učitelky prý vstoupil do školky čerstvý
vítr, který koncem října přinesl „Halloween“. Ten, kdo
přišel do školky, byl cestičkou od vrátek po hlavní vchod
uvítán strašidelným zámkem, duchem a zářivou dýní.
V tento den nepřišly do školky děti, ale byla zde k vidění
různá strašidla – duchové, upírka, kostry, všelijaká monstra a čarodějnice. Nebyla zde ani paní učitelka, ale školce vládl velký Duch, který dětem vysvětlil, kde a proč se
slaví Halloween a připravil pro všechny různé hry. Strašidla si zařádila i při tancování mezi strašidelnou výzdobou (se kterou den předtím děti samy pomáhaly) a odměnou jim byly sladké a slané dobroty.
Hned začátkem listopadu se děti těšily do knihovny.
pokračování
8
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Domů se rozhodně nechystal nikdo,
protože od 19 hodin měla začínat
druhá část večera, a to divadlo a
koncert. Naopak, všichni se spíše
postupně přesouvali do místního
hostince, aby chytli pěkné místo.
Ovšem aby se divadlo a hraní
mohlo konat, muselo se pochopitelně nejdřív nacvičit. A s tím se začalo už někdy v září. To si Jiřka
nejdřív dala tu práci, že sedla k počítači a hledala vhodnou hru pro
naše děti. Nikdo si doufám nemůže
myslet, že to bylo za pár minut hotové. Věřím tomu, že tím strávila
několik dní. Jednak hledáním a pak
i úpravami textu, kdy do něj opět
vtipně vložila místní názvy i aktuality, které se zrovna v obci dějí. A
že i letos Jiřka volila správně, se
záhy ukáže.
Pak přišla první zkouška s dětmi,
kde se rozdělovaly role. A znovu se
upravovalo, některé repliky se škrtaly a jiné přidávaly. Dokonce Jiřka
vytvořila a připsala jednu novou
roli, aby se opravdu dostalo na každého, kdo hrát chtěl. A hlavně, aby
to děti bavilo. A pak už se jen zkoušelo a zkoušelo, vlastně každý víkend. Za to patří dětem velký dík,
že do toho šly s takovým nasazením, přestože volného času nikdo
z nich nemá nazbyt.
S hudebním vystoupením to bylo podobné, akorát zkoušky nebyly
tak časté. Jednak proto, že dětí
účinkovalo méně, takže sehrát se
nebylo tak obtížné. Dále proto, že

vystoupení bylo mnohem
kratší. Ale hlavně z toho
důvodu, že děti vlastně
skoro denně pečlivě chodí
trénovat do ZUŠky, takže
hraní na nástroj je pro ně
daleko přirozenější než hrát
divadlo. Ovšem i tak tomu
museli všichni hráči dost
času věnovat, takže opět
velké díky.
A pak už přišla ta dlouÚČAST NA DIVADLE BYLA OPRAVDU VELKÁ
ho očekávaná 19. hodina.
Sál zaplněný do posledního místeč- ky a mostu. Lubošovi, Karolínce a
ka, ještě se i stálo. Děti lehce nerSvatoboru za úžasné vystoupení.
vózní, ale my jsme věděli, že to da- Místnímu hostinci za poskytnutí
jí. Divadlo i hraní. A taky že daly. prostor sálu na zkoušení. Paní ZeTakže všichni, kdo se přišli podívat, manové za nakreslení krásných kuviděli, myslím kvalitní a unikátní
lis. Jiřce za prima divadlo. Mílovi a
představení pohádky Dva tovaryši. Jardovi za techniku. Jarče za ušití
V ní zazněly i živé zpěvy za dopro- opony. Danče za plakátky a progravodu umělé hudby několika známých písniček. A
pak i pásmo pěti koled
v instrumentálním provedení našich dětí.
Kdo jste to neviděli a
chtěli byste, můžete kouknout na YOUTUBE, do
vyhledávače napsat DVA
TOVARYŠI ČEPICE. Kuba Kazda tam umístil svou
pěknou nahrávku.
LUBOŠ BRABEC VYSTUPUJES KAROLÍNOU ŽMOLÍKOVOU
Co říci na závěr? Byl to
pěkný večer plný neskutečných zá- my. Dětem za naprosto kouzelné
žitků. A díky každému, kdo se o to vystoupení. Všem, co se př išli pozasloužil. Vaškovi za stromek, hos- dívat. A konečně i Vám, co jste dopodyňkám za přípravu dobrot, zdo- četli až sem. Krásné Vánoce, přátebičům za ozdobení stromu, kaplič- lé....
foto: J. Potužník
-hs-

Jaké téma měl kouzelný dědeček s paní knihovnicí připravené? Čekala na ně pohádka o Palečkovi. Děti zalehly do peřin spolu s plyšáky, poslouchaly, ani nedutaly. Jako dík vybarvily malého Palečka, ochutnaly domácí cukroví od paní knihovnice a prohlédly si knihy, které je zajímaly. Takto
strávily v knihovně „neuvěřitelnou“ hodinu a půl.
Poděkovaly za pohádku a krásně strávený čas a
přijaly pozvání na únor. Už teď se všechny moc
těší.
A co v prosinci? Kouzelný dědeček přislíbil dětem návštěvu v MŠ, kde jim bude číst pohádky na
odpolední odpočinek. Už teď se jim krásně zavírají
očka … tak dobrou noc, milé děti.

-em9
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Nebíčko a Peklíčko na
hradu
Tak to tu zase po roce máme! Peklo a nebe. Mikuláš a Lucifer, čerti a andělé obsadili hrad v sobotu 2.12. od časného dopoledne. A nadělovat
prý budou až do večera: hodným dětem dárky a
zlobivcům pohrozí setrváním v pekle. I další pekla
v okolí otevřela své brány. Přesto přišlo hodně
lidí, více dospělých než dětí, zřejmě jsou větší
hříšníci. Čerti jsou všude kolem, ale na hradě máme přece jedno prvenství. Naše Nebíčko je jediné
široko daleko. A hned dva Mikulášové promlouvali k dětem (někdy i k rodičům). Laskavého a
chápavého slova není nikdy dost a pošeptat svá
vánoční přání není také k zahození. A těch balíčků, které rozdali společně s anděly hodným dětem, na to by kára nestačila. Každý dostal chutný
perníček a mohl si přímo s andělíčky vytvořit
vlastní výrobek.
Děkujeme všem účastníkům, zaměstnancům
hradu a města za pomoc a návštěvníkům za to,
že přišli a podpořili náš spolek.
-rd-
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Kulturní přehled
Neděle 24.12. Štědrovečerní bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého od 16 hodin
Pondělí 25.12. Poslední leč na Rabí - tradiční myslivecký ples
Pondělí 1.1. Novoroční šlápota na kostelík, sraz ve 14 hodin na náměstí
Sobota 10.2. Masopustní průvod v Rabí
Čtvrtek 8.3. Přednáška na téma: Prvorepublikové letectvo a bojová připravenost našeho
státu do roku 1938, od 18 hod v klubovně spolkového domu v Rabí

Neděle
Úterý
Neděle
Sobota
Sobota

24.12. Štědrovečerní setkáni na mostě od 21 hodin
26.12. Splouvání Otavy s Lubošem Brabcem
31.12. Silvestrovský výšlap
27.1. Vepřové hody
10.2. Masopust

Knihovna Rabí
První čtení pod peřinou pro děti z mateřské školky
telkami vymalovávaly předkresleného Palečka, pochutnaly si
na drobném pečivu a postupně
se vracely zpět do knihovny.
Zde si prohlížely dětské knihy,
velký plyšový slon s prasátkem, některé zcela samostatně a veloba schovaní pod peřinami na
mi opatrně listovaly v knížkách,
rozkládacím gauči v knihovně. jiné měly zájem o další předčíDěti se nadšeně zachumlaly do tání, menší skupinka si hrála se
peřin a zaposlouchaly do klasic- stavebnicí. Na rozloučení uložiké veršované pohádky o Paleč- ly slona a prasátko zpět do pekovi od Františka Hrubína, kte- řin a po jejich uspání se potirou jim kouzelně předčítal Po- choučku vrátily zpět do školky.
hádkový dědeček (Tomáš Náro- Aby dětem čas před Vánocemi
vec). Využili jsme prostor spol- rychleji ubíhal, přijde za nimi
kové místnosti - klubovny nana další Čtení pod peřinou . . .
proti knihovně, kde si děti pas- Pohádkový dědeček až

Pokud se neobyčejný nápad stane reálným dějem, tak je to
obdivuhodné, stejně jako počínání naší knihovnice Evy. Ta
dokáže z běžných neobyčejných nápadů dělat skutečné děje,
které jistě obdivuje nejedno dítko z místní mateřské školky.
Za pomoci mých přátel Marušky
Jamrichové, Jarušky Brejchové,
Drahušky Houdkové a Tomáše
Nárovce jsme uspořádali 6. listopadu 2017 první Čtení pod peřinou..., jak jsme nazvali cyklus čtení v naší rábské knihovně. Tentokrát bylo čtení pro naše nejmenší a věříme, že i budoucí čtenáře - pro děti z mateřské školky v Rabí. Děti s paní
učitelkou netrpělivě očekával

pokračování na straně 12
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KNIHOVNA- ČTENÍ POD PEŘINOU S MŠ RABÍ

do mateřské školky, kde od
pondělí do pátku (18. - 22. prosince 2017) bude dětem před
odpoledním spánkem předčítat
pohádky na přání.
Ani na vás, naše čtenáře, nezapomínám. Z knihovny v Sušici jsem pro vás zapůjčila nový

soubor 120 knih
různého žánru, od krásné literatury, detektivek po historické
romány a cestopisy. Určitě si ze
široké nabídky vyberete.
Milí čtenáři, přeji vám krásné
prožití vánočních svátků a v roce 2018 mnoho zdraví, spokoje-

nosti a hodně pěkných chvil
s knihou. A já si přeji, aby naše
nové Čtení pod peřinou... bylo i
v následujícím roce příjemné
nahlédnutí do světa knížek.
Vaše knihovnice Eva

Zapsáno v Rabských kronikách
V minulém čísle jsem vás, milí čtenáři, seznámila s hradním
kostelem Nejsvětější Trojice. Dnes zalistuji v kronikách a zmíním se o další církevní stavbě, kostele sv.Jana Nepomuckého.
Tento farní kostel, obklopený hřbitovem, vnímám dodnes jako
místo k rozloučení se zesnulými farníky.
Není tak zdobený jako kostel hradní, je jednoduše vystavěn i
zařízen, přesto sehrával v minulosti důležitou funkci mezi
rábskými občany, kteří jej vystavěli. Ale pojďme se podívat do
doby jeho vzniku.
Rábští patřili pod farnost budětickou a vrchnost hradní. Proto
museli chodit na mše do kostela
v Buděticích, kde sídlil farář na
faře. Budětičtí faráři měli nařízeno, že 3.neděli v měsíci musí
sloužit mši v hradním kostele. A
to se rábským pranic nelíbilo.
Byli měšťany, ale bez vlastního
kostela a fary. Po uvolnění poměrů po zrušení jezuitského řádu
v polovině 18.století bylo založeno císařem Josefem II. biskupství
budějovické, kam patří farnost
dodnes. Využili toho měšťané a
v roce 1783 rozhodli, že si postaví

kostel svůj a založí hřbitov. Začalo se stavět a už za dva roky,
18.září 1785 vysvětil hřbitov budětický farář Vojtěch Hamršmit.
Kostel byl vysvěcen 30.října 1786
na počest sv.Jana Nepomuckého.
Nemohly však být v novém kostele ani mše, ani pohřby, protože
dekretem krajského úřadu bylo
nařízeno, že jen v jednom kostele
(hradním) se mohou bohoslužby
konat a druhý kostel v obci musí
být zavřený.Rábská městská rada
dostala výstrahu, že pokud neuposlechnou, dostanou pokutu.
To rábští brali jako ponížení,

když si vlastní kostel postavili a
přesto musí chodit opět do Budětic nebo do hradního. V roce
1796 se sešla celá rábská obec za
přítomnosti rychtáře a usnesla
se, že nejen 200 zlatých, ale po
dobu 14 let budou dávat ročně 112
zlatých na kostel.
Rábští hned žádali vrchnost o
vlastního kněze, ale nebylo jim
vyhověno. Až v roce 1801 přišel
do Rabí exkapucín Speratus Elget
z Mlázov a sloužil mše v hradním
kostele. Měšťané ho ale rádi neměli, a tak mu vyváděli různé
nepravosti, proto raději odešel
do Habartic. V roce 1824 žádali
opět rábští o faráře, ale budětický
farář Skala se proti tomu postavil, a tak byla žádost zamítnuta.
Přesto byl úspěch, že se mohly
od roku 1807 po návštěvě budějovického biskupa konat částečně
mše i v kostele sv.Jana.
V srpnu 1852 byl poničen
hradní kostel úderem blesku a
pokračování na straně 13
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mše až do vánoc byly přesunuty
do kostela sv.Jana. Ten ale potřeboval nutně opravy, byl již po 66
letech značně sešlý. Ta se uskutečnila v roce 1871 za peníze
obecní a dar 60 zlatých Josefa
Dubena. Od roku 1854 bydlel
v Rabí farář Antonín Löw, který
se společně s rábským rodákem
Fr.Ant.Drškou, c.k.oficiálem
vrchního poštovního úřadu
v Praze zasloužil o zřízení fary
v Rabí. Císař Ferdinand Dobrotivý dal v roce 1867 na pořízení samostatné fary v Rabí dar 600 zlatých. A výnosem
c.k.místodržitelství konečně
rábští měšťané získali povolení
v roce 1869 ke zřízení fary na náměstí v čp.15. Farář Löw se stal
prvním farářem a obýval 1.patro.
V roce 1890 byl dům čp.15 převeden usnesením obecního zastupitelstva na farní úřad a k užívání
faráři, ale s podmínkou, že pokud nebude v Rabí farář, tak připadne objekt zpět do majetku
obce a tato podmínka trvala celou dobu, kdy faru obývali faráři.
V roce 1879 obdržel kostel od
kardinála Schwarzenberga ostatky sv.Jana Nepomuckého. V roce
1906 byly do kostela postaveny
nové varhany o 4 rejstřících za
přispění občanů ve sbírce. Za
1000,-korun je sestavil varhanář
Matěj Winš.
15.listopadu 1917 zabavila vojenská komise pro vojenské účely
z kostela 2 zvony, zůstal jen umíráček. Po 1.světové válce v roce
1924 byl kostel opravován, protože hrozila spadnutím věžička
kostela. Tesařské práce provedl
p.Vrána z Horažďovic a klempíř
Šmrha z Rabí. Přitom opravili
ještě střechu a namalovali fasádu.
Také hřbitov byl opraven.
C.k.okresní hejtmanství nařídilo
obci v roce 1893 postavit umrlčí
komoru na hřbitově, což bylo
provedeno. Na jaře 1936 byl starý

hřbitov
rozšířen,
protože
nestačil potřebám obce. Byl zaveden hřbitovní řád a
nové poplatky za
hroby.
Obec Rabí
dala materiál na zeď
(kámen vápno a písek) a obec
Bojanovice dala povozy. V roce
1987 byl nově opraven vchod na
hřbitov.
Fara byla obsazena rábskými
faráři do roku 1933, potom pro
velký nedostatek kněží jezdil do
Rabí sloužit mše budětický farář
Jakub Ludvík. Poslední farář Jelínek se odstěhoval z fary v roce
1947 a od té doby už fara přestala
fungovat a posléze se z ní stala
obecní škola.
Za 2.světové
války byl
24.března 1942
odvezen zvon
vážící 42 kg a
průměru 40 cm
z kostela s nápisem“ Pokoj živým,pokoj mrtvým. Věnovali
katolíci z Rabí a Bojanovic,
L.P.1925“.
Po sametové revoluci 1989 se
stal kostel vzhledem k velké
vzdálenosti od obce několikrát
cílem zlodějů. Celkem bylo zcizeno: socha sv. Norberta s jelenem, socha sv.Linharta s býkem,
socha sv. Jana Nepomuckého.
Vykraden byl obsah svatostánku
i oltářní obraz. Poničen byl přitom oltář. V květnu 1999 byla
zjištěna krádež zvonu, o měsíc
později v červnu poničili zloději
opět vchodové dveře, poslední
vloupání bylo v roce 2008, ale to
13

už nezbylo nic, co by si zloději
odnesli.
Na nový zvon o váze 30 kg a průměru 36 cm se v červenci 1999 ve
veřejné sbírce občané složili a
vybrali 16 536,60 Kč, obec dodala
6 222,-Kč. Nový zvon vysvětil 27.
listopadu 1999 farář Sládek ze
Žihobec a v březnu 2000 byl
církví zvon zavěšen do kostela.
Proběhla oprava střechy a venkovní fasády kostela, na vymalo-

vání interieru se peníze teprve
sbírají. Farní kostel sv.Jana Nepomuckého je pro věřící otevřen
každou sobotu od 16,30 hodin,
kdy se zde konají mše. Kostelní
varhany, dávno umlklé, se rozeznívají pouze při pohřbech. O
kostel a jeho výzdobu se stará
paní Marie Ottisová z Rabí.
Zveme občany na štědrovečerní
bohoslužbu 24.12. od 16 hodin,
kdy v podání rodiny Lejsků zazní
koledy a děti se mohou podívat
na osvětlený betlém.
-mj-
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Zprávy z radnice
Usnesení č.19/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 24.10.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveno 2 (p.Janečková, p.Lőffelmannová).
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Lőffelmanna a p.Balcara a zapisovatelkou
p. I. Novákovou.
Pro 7
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů.
Pro 7
Tento bod byl schválen
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.18 bez výhrad
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje výsledek výběrového řízení ze dne 16. 10. 2017 na pořízení kolového stroje
pro manipulaci s bioodpady.
Pro 7
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí :
a) ber e na vědomí pr ůběh výběr ového ř ízení na zpr acování ÚP Rabí a schvaluje zadání zpr acování ÚP Rabí
firmou UrbioProjekt Plzeň, Bělohorská 3, 301 00 Plzeň za nejnižší podanou nabídkovou cenu 290 000,- Kč bez
DPH, tj. 350 900,- Kč s DPH 21%.
b) schvaluje ustanovit poř izovatelem změny ÚP Rabí MěÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování.
c) pověř uje Mir oslava Kr aucher a jednáním s dotčenými or gány.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje žádost týkající se bezplatného převedení pozemku komunikace odstavného
pruhu před sportovním areálem do majetku města Rabí a zhotovení geometrického plánu.
Pro 7
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje žádost dovybavení herního plácku Hlinovatka dle návrhu a zařazení do rozpočtu na r. 2018.
Pro 7
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o bezplatném užívání spolkové místnosti v č.p. 57 spolkem ROSa
Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje :
a)př ijetí dotace ve výši 300.000 Kč z r ozpočtu Plzeňského kr aje na akci „Opr ava havar ijního stavu vodovodu“
v rámci dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje“.
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b)výzvu k podání nabídky tř em uchazečům na opr avu havar ijního stavu vodovodu a pověř uje star ostu Mir oslava Krauchera uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem, jenž podá nejnižší nabídkovou cenu.
Pro 7
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu Miroslava Krauchera jednáním se spolumajiteli pozemku p.č. 6/4
v k.ú. Rabí ležícím pod místní komunikací za účelem převodu pozemku do majetku města Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu "II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek" a smlouvu o právu
k provedení stavby, nebo opatření na pozemku vlastníka.

Pro 6 Proti 1 (p.Lőffelmann) Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje :
a) nadační př íspěvek nadace VIA ve výši 300 000,- Kč a pověřuje starostu Miroslava Krauchera podepsáním
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku .
b) záměr úpr avy objektu ve vlastnictví města Rabí na pozemku p.č. KN st. 39 a 96 a pozemku p.č. 206/17
v k.ú. Čepice v souvislosti s nadací VIA.
Pro 7
Tento bod byl schválen

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření dle návrhu.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje změnu nájemce v suterénu KD čp.19. Místo p. P.Houdka přechází nájem na
p. P.Ottise.
Pro 7
Tento bod byl schválen

Usnesení č.20/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 13.12.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveni 2 (p.Boltík, p.Potužník).
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. R. Janečkovou a p. P. Balcara a zapisovatelkou p. I.
Novákovou.
Pro 7
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů.
Pro 7
Tento bod byl schválen

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.19 a agendu MěÚ bez výhrad.
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí

pokračování na straně 16
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4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2018 v paragrafech.
Příjmy ve výši celkem 16 559 220,30 Kč

Výdaje ve výši celkem 18 409 968 Kč
Rozdíl ve výši - 1 850 747,70 Kč
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) zápis do kroniky za rok 2016
b) pořizování zápisu kroniky elektronicky počínaje rokem 2017
c) dar za zpracování kroniky je stanoven částkou 12.000 Kč.
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2 (p. J amr ichová, p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrhové zrušení dobývacího prostoru lomu Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8 dle návrhu.
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje udělení čestného občanství města Rabí podplukovníku v.v. MUDr.
Pavlu Voskovi.
Pro 7
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) plán inventur za rok 2017
b) zřízení inventurní komise ve složení: předseda - Petr Nový, členové - Marie Jamrichová, Iveta Nováková, Petr Balcar, Eduard Potužník, Ladislav Pretl, Václav Hejpetr ml.
Pro 7
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení stožáru a dvou světel za účelem osvětlení části sportovního areálu ve výši 49.281,40 Kč s DPH 21% a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 7
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za psy
b) vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Pro 7
Tento bod byl schválen
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje změnu cen odpadu Pošumavské odpadové s.r.o.
Pro 7
Tento bod byl schválen

16

Pátek 22. 12. 2017

V roce 2018 bude probíhat oprava vodovodu z náměstí
směrem do Dvora, kraj přispěje částkou 300.000 Kč
Havarijní stav komunikace
vedoucí z náměstí Rabí směrem do místní části Dvůr si
zaslouží opravu, ale nebyla by
oprava komunikace vnímána
pouze jako umlčení hlasů nespokojených starousedlíků?
Nebyla, pokud na celou věc
nahlédneme trochu širším pohledem. Komunikace ve Dvoře je v tragickém stavu, to je
fakt. Dotazy starousedlíků,
týkající se opravy, jsem se snažil vždy sdělit v souvislostech.
Vnímám jako důležité, abych
souvislosti vysvětlil i zde v novinách.
Komunikace ve Dvoře je zařazena v novém pasportu komunikací jako místní. Stejně tak
byla zařazena i v původním
(starém) pasportu. Problematiku místních komunikací
upravuje především silniční
zákon.
Stavba této komunikace,
byť zchátralé, je ve vlastnictví
obce. Pozemky pod stavbou
komunikace jsou soukromé.
Jedná se hlavně o majitele
sousedních nemovitostí.
Technický stav místní komunikace je věcí správce a tím je
obec. Stejně tak i zimní údržba. Jedná se o veřejnou komunikaci a díky tomu zde platí
pravidla omezující vlastníky pozemků. Majitelé pozemků pod
místní komunikací nemohou
omezit vjezd vozidlům, ani dokonce zamezit přístup na pozemek. Opakem je účelová komunikace, ale to není náš případ.
Důležitým faktem je, že pokud budeme chtít investovat finanční prostředky ve Dvoře, budeme nuceni obstarat písemné
souhlasy vlastníků pozemků.
Tenhle fakt způsobuje komplika-

ce.

krok zpět. Plzeňský kraj jsem poJeště v loňském roce byla jed- žádal o dotaci z Programu havaním z vlastníků dávno zesnulá
rijních stavů. V našem případě je
osoba. V rámci otevření dědické- v havarijním stavu vodovod, na
ho řízení byl tento problém od- který přispěje Plzeňský kraj částstraněn. V současnosti je reálné kou 300 tis. Kč. Budeme prováobdržet souhlasy všech vlastníků dět výměnu vodovodního řadu
k případným investičním akcím. z náměstí směrem do Dvora
Není však vyloučeno, že v buvčetně nových přípojek (na veřejdoucnu k obdobným komplika- ném prostranství), výměnu uzacím s vlastníky nemůže dojít
víracích šoupat vodovodu a hyd(úmrtí vlastníka, dědické řízení, rantů. Při výměně vodovodních
převod vlastnictví, exekuce, zápřípojek k nemovitostem bude
stava).
měněno ( na náklady obce) vedeNabízí se otázka, zda by sou- ní na veřejném prostranství.
časní majitelé předali své pozem- Ostatní si bude hradit majitel.
ky pod komunikací do vlastnictví Pokud nedojde (z jakýchkoli důobce. Jelikož jsem jeden ze spo- vodů) k výměně potrubí na souluvlastníků, nemám problém svůj kromých pozemcích, tak bude
nevyměněná část potrubí na zodpovědnosti majitele. Z mého pohledu by byl
majitel starého potrubí sám proti sobě, neboť kovové potrubí je
často silně zarostlé.
Jakmile vyměníme
potrubí, dojde k zasypání výkopu a k jeho
hutnění a základní
vrchní úpravě. Z praxe víme, že jakékoli
hutnění těchto výkoCESTA DO DVORA
pů časem sedne, a
podíl předat bezplatně obci a tím proto nebudeme s kompletní
předejít možným komplikacím
opravou komunikace pospíchat.
pro budoucí generace. Místní
Pokud bychom celou komunikaci
samospráva by měla být pojistka vyasfaltovali brzy, za chvíli by
stability. Tímto tedy vyzývám
bylo znát, kudy vodovod vede.
další vlastníky, kteří by svůj
Na opravu komunikace budeme
podíl převedli na obec, ať mě žádat peníze z dotačních prograkontaktují na úřadu.
mů, např. z Ministerstva místníInvestice do opravy komuni- ho rozvoje. Žádná práce takovékace není závislá jen na souhla- ho rozsahu nejde bez komplikasech, ale také na stavu incí, které na nás určitě čekají. Já
frastruktury pod komunikací.
však věřím, že občané, kterých se
Opravit komunikaci a pak opra- to všechno bude týkat, budou
vovat staré přípojky vodovodu je trpěliví. - mk17
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Práce v roce 2017 očima „starostí“
Bojanovice
 Úprava dětského plácku v Bojanovicích.
 Výroba lavic a posezení do Bojanovic.
 Zhotovení desky pod garáž pro uložení
materiálu.
 Zhotovení nových vývěsek a usazení.
 Oprava cesty u Šimsů.
 Zasazení Vánočního stromu na návsi.
 Ožínání oplocenek, nátěr stromků.
 Usazení objezdových patníků u pomníku.
 Zhotovení základu pod křížek u mostu.
 Úklid skládky odpadu - zadní cesta.
 Zastávky Bojanovice - posun věci.
 Usazení ukazatele rychlosti.
Čepice
 Zhotovení odběrného místa pro pitnou
vodu.
 Zpracování poptávky na opravu střechy
na klubovně.
 Dořešení otázky zavedení pitné vody
 Vyžínání lesního porostu.
 Úklid po zimní údržbě.
 Řešení Amerik se SÚSPK.
 Pravidelná seč.
 Zmapování stavu věže kapličky.
 Rabí
 Stěhování do č.p. 15.
 Úprava elektřiny a vody v č.p. 15.
 Odvoz klestí a štěpkování.
 Bílení v bytech a školce.

 Oprava kanálu pod židovským hřbito






















vem.
Odvodnění u KD Rabí 1. etapa.
Drenáž a úprava u č.p. 139.
Oprava vodovodní přípojky u č.p. 139.
Oprava poklopů na septiku.
Úprava náměstí.
Oprava 2 prasklých přípojek vody.
Úprava okolí kostelíku na Líšné a pořízení dřevěného posezení..
Zhotovení regálů a skladových polic ve
stodolách v č.p. 15.
Vývoz septiků ve školce a v bytových
domech.
Zařizování provozu muzea ve Spolkovém domu.
Zaměstnání lidí s dotací Úřadu práce.
Zaměstnání brigádníků
Agenda parkoviště na náměstí.
Rozšíření cesty u vodojemu.
Úprava Žínku.
Usazení květináčů na náměstí.
Zhotovení opravy náměstí, usazení
historizujících stožárů osvětlení vlastními silami, kolaudace a vyřízení agendy dotace z Plzeňského kraje.
Pořízení dodávky pro JSDHO.
Vyřízení agendy související s pořízením
cisterny.
Usazení nových ukazatelů rychlosti
v rámci dotace z Plzeňského kraje.
Dodělání projektu na školku Rabí.

 Čerpání dotací z Plzeňského kraje.
 Zadání zhotovení projektových doku-











mentací na parkoviště v Rabí, úprava
hasičské klubovny v Čepicích, opravu
elektroinstalace ve vodojemu, osazení
náměstí osvětlením a opravu náměstí.
Pořízení nových kotlů na vytápění
v bytových domech.
Pořízení nového bytu v dražbě a jeho
úprava
Vyřizování dotace na pořízení techniky
na bioodpad.
Zařízení dodávky odpovídajících obědů
do MŠ Rabí.
Změna vyhlášek.
Zadání nového územního plánu.
Také jsem stihl ze 40 narozeninových
gratulací pobýt v domovech gratulantů
s více jak 32 lidmi, ostatním jsem také
předal balík a gratulaci…..paní Tauchenové jsem negratuloval díky nedopatření, a proto jí to vynahradím příští
rok, stejně jako v minulosti paní Krejčové.
Svatebních obřadů převážně o sobotních dnech bylo pouze 26 a to je o deset méně než loni.

Pokud se někomu zdá, že toho, co jsme
dělali moc není, je to jen zdání!! Jedná se o
vypíchnutí toho základního dění.
Závěrem děkuji za spolupráci všem, kteří
pracují v našich obcích pro veřejnost.

Město Rabí hledá kronikáře!!!! Další informace poskytneme na MěÚ Rabí

Myslivecký spolek Březinka Rabí
pořádá tradiční Poslední leč 25.12.2017
v KD Rabí.
Od 20 hodin hraje kapela Orchidea
Bohatá tombola!!!!

Všem, kteří se podílejí na tvorbě novin, fotografům,
pisatelům děkuji za vstřícnost v uplynulém období a
přeji mnoho sil do další práce a čtenářům přeji klidné
čtení v roce 2018.
Míra K.
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Buděticko-Rábský fotbal
Až na dno - odrazíme se ????
Bohužel, je to tak. Budětický fotbal se dostal poprvé
od svého vzniku
( v roce 2012) do prekérní situace. Po sérii porážek
klesl na dno tabulky okresního přeboru a na jaře ho
čeká těžká a trnitá cesta k záchraně. Jak
k tomu došlo? Nelze věc zjednodušit do věty, kterou
pronesl jeden
z bývalých hráčů Hradešic při jednom zápase :“ Románka máte zraněného a jste v pr...“. Tak to určitě
není, ale pravda je v tom, že skutečně několik opor
bylo dlouhodobě zraněno – kromě R.Melky i Janečka,
Hozman, Paroubek, hodně zápasů také nechytala
jednička J.Vinter. A pak ti rozhodčí – uznali 3 branky
z mávaných ofsajdů a to je hodně a 2 vlastně znamenaly ztrátu bodů. I nový trenér J. Hozman nedokázal
z mančaftu vymáčknout vše.
Ve většině zápasů tým sice bojoval, dával i branky
a měl i trochu smůly. Jako důkaz foto ze zápasu

Ještěže máme tolik hezkých dívek v podporujícím
kolektivu, i ty by mohly být rozhodujícím motivačním prvkem pro jarní boje o záchranu. Jak by to
mohlo vypadat, předvádí názorně zkušený Honza
Tušinovský.

HONZA TUŠINOVSKÝ S MOTIVAČNÍM PRVKEM

A samozřejmě sponzoři. Tím největším zůstává firma
s Chudenicemi, kde hostující brankář zázračně vytáhl Vebor v čele s velkým příznivcem budětického fotbajasný gól.
lu L.Karasem.

CHUDENICE - ZASAHUJÍCÍ BRANKÁŘ DOMÁCÍCH

Nervy drásající utkání se hrálo i v Bolešinách, jak napovídá výsledek 4:3!!! Ani toto povedené utkání body
nepřineslo. Závěrečná dokopná, samozřejmě tradičně
„U Šafandů“ přinesla kritická slova od
obou trenérů, ale i odhodlání a naději.
PAN PODNIKATEL L. KARAS

Jak mi pan podnikatel prozradil, kromě Budětic
sponzoruje i Velký Bor (pochopitelně) a také motocross. Takže zázemí má tým dobrý a je to jen na
něm: makat, makat a zase makat.
Foto: M. Chmelík
TRENÉŘI PRONÁŠEJÍ OPRÁVNĚNOU KRITIKU
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Ohlédnutí Roberta
Robert Töpfer, osoba známá i
neznámá. Řekl bych, že
v mém krátkém šéfredaktorském životu je osobou výjimečnou. Můj první kontakt
s ním nebyl ale na poli literárním, nýbrž pouze na poli kuřáckém. On jako člověk hájící
zájmy kamenné kulturní památky, zájmy našeho hradu
Rabí, peskoval kuřáky nejen
na Ruinfestu, ale také na svatbách a akcích. Úkol zněl jasně, neprojde, kuřák. Nenechalo mě to bez povšimnutí, je to
on.
Robert Töpfer je osoba, která
stojí pevně ve svých kramflecích. Výřečnost, zájem o dění
kolem sebe, energie, to je jen
malý náznak toho, co z něj dělá tak zajímavého člověka.
Než mu dáme slovo, rád bych
to celé uzavřel, na hradu kouřím, ale oharek nevyhazuji.
Pane RT máte slovo…-mk- :-)
Jak pečlivý čtenář Rabských novin zaznamenal, v minulém čísle
se objevila rubrika, která byla i
pro mě překvapením a to milým,
když pan starosta a dočasný šéfredaktor mě požádal o pravidelný příspěvek. A řekněte, dá se to
odmítnout ? A proto mi na úvod
dovolte trochu osobní věty. Do
Budětic jsem se dostal poprvé se
svým tchánem v roce 1978 a ani
ve snu mě nenapadlo, že o 4O let
později budu provádět na Rabí,
jezdit Krále Šumavy, dělat rozhodčího v okresním přeboru a
pořádat velké turnaje v dámě na
hradech v okolí.... a spolupracovat s Rabskými novinami. A to
jen díky skvělým lidem, které
jsem tady potkal.
No a teď zase do vážné práce.
Zažili jsme skutečně kvasný čas,
já pomalu upadám do deprese,
protože hrad uzavřel své brány
( nezapomeňte ještě na Nebíčko
a peklíčko a Vánoce) a volby do-

padly, jak dopadly. Tady zase
jen větičku. Volby máme demokratické a voliči
poslali do čela dolní sněmovny
hnutí ANO a to dost výrazně. Jak
je tedy možné, že mediální hvězda Dominik Feri z TOP 09 veřejně v televizi prohlásí – kdo jde
s ANO, je kolaborant!!! Ach jo.
Já si odskočil do Prahy na
„Deskohraní“, což je olympiáda

17. listopad, kdy někdo sledoval
dění na Národní třídě a někdo si
užíval lampionový průvod. Třeba
takový Dominik Vejstrk.

duševních sportů (Mind sports
olympiad), kde se každoročně
schází svět, aby soutěžil ve všech
možných hrách. 2 medaile za
3.místa mi byly odměnou za víkendové snažení ( mezinárodní
dáma a gomblíci) .

Že sychravý
podzimní
listopad může být i veselý, si
dokázali v rodině významné rabské celebrity, paní učitelky ze
zdejší mateřské školky, která je
narozena 17.listopadu a teď pozor, v roce 1989, ano právě v den
revoluce. Paní Petře Koukolové
se 5.11. narodila dcera Terezka .
Celé rodině blahopřejeme!

A hle- deprese je pryč.
Po tradičním výlovu, s Václavem Kordou se štikou přišel
20
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Info
MěÚ Rabí - úřední hodiny pro veřejnost

Opustili nás

Pondělí

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

16. 10. 2017 Karol Nyerges z Rabí ve věku 69 let

Středa

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

12. 12. 2017 Václav Švehla z Bojanovic ve věku 82 let

Pátek

8:00 - 12:00

12:30 - 14:00

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

MěÚ Rabí - pracovní doba
Pondělí

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Oslavenci v lednu 2018

Úterý

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

60 let

Houdek Zdeněk

Rabí

Středa

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

65 let

Maxa Miloslav

Rabí

Čtvrtek

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

65 let

Tauchen Josef

Rabí

Pátek

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Oslavenci v únoru 2018
94 let

Kubovcová Marie

Čepice

Starosta tel.: 731 264 220

Oslavenci v březnu 2018

Účetní, matrika tel.: 737 018 098

60 let

Matějka Josef

Čepice

………………………………………………………….

65 let

Pajerová Marie

Rabí

Poštovní úřad Rabí

65 let

Pekárková Stanislava

Rabí

Pondělí

13:00 - 16:00

Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Otevírací doba knihovny

Úterý

8:00 - 11:00

Pondělí 15:00 - 17:00
Středa 9:00 - 11:00

Středa

13:00 - 16:00

Knihovna tel.: 604 254 495

Čtvrtek

8:00 - 11:00

Jubilanti, kteří nechtějí být zveřejňováni v této rubrice, nechť
oznámí tuto skutečnost na MěÚ Rabí. (údaje čerpáme z dostupných veřejných zdrojů).
Narodili se

Pátek
13:00 - 16:00
………………………………………………………….

5. 11. 2017
30. 10. 2017

SBĚRNÝ DVŮR SUŠICE, areál ČOV
Tel:. 376 555 208
Úterý

13:00 - 18:00

Čtvrtek

13:00 - 18:00

Sobota

Tereza Koukolová
Rabí
David Zahrádka
Čepice
Blahopřejeme k narození dítěte.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Doporučujeme všem občanům, aby si zřídili zasílání SMS
zpráv na své mobilní telefony.

08:00 - 12:0013:00 - 15:00

Pošlete SMS zprávu se jménem na tel: 731 264 220.
Pokud jste se již přihlásili a SMS hlášení Vám přesto nechodí,
chyba je v našem systému kontaktujte nás a problém obratem vyřešíme.

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

COOP Jednota— Rabí

………………………………………………………….

POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!!!

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

7:30 - 12:00

Úterý

7:30 - 12:30

Středa

7:30 - 12:30

Čtvrtek

7:30 - 12:30

13:00 - 16:00

Pátek

7:30 - 12:30

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00
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