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Úvodník
Jsem udivená.
Ptáte se proč?
Hned to vysvět‐
lím. Jela jsem na
návštěvu autobusem do Pra‐
hy. To není nic mimořádné‐
ho pro člověka, který jezdí
pravidelně veřejnou dopra‐
vou. Ne tak pro mne. Pro
mne je to svátek. Sotva na‐
stoupím v Rabí a rozhlédnu
se po svých spolucestujících,
vidím, že naprostá většina
z nich má hlavu skloněnou,
sluchátka v uších a v ruce
mobil. Já pozoruji zkrášlené
domy ve vesnicích a městeč‐
kách, kochám se ubíhající
přírodou, pozoruji lidi….
V Praze nastoupím do tram‐
vaje a více než půl hodiny
jedu na místo určení. A jsem
udivená. Všichni mladí i
starší nastupují a vystupují
s mobilem v ruce, případně
na uchu, s očima přitisknu‐
týma k displeji, aby jim nic
z dění světa neuniklo. Jenže
je to virtuální svět, není
opravdový, reálný. Vychová‐
vá možná samotáře se stov‐
kami přátel na sociální síti,
ale
s počítačem si nahlas nepro‐
mluvíte... Jsem ráda, že ale‐
spoň u nás doma se lidé spo‐
lu stále setkávají, povídají si,
smějí se i pláčou, chválí, na‐
dávají, ale z očí do očí a ne
z očí do mobilu. Nezatracuji
počítač, mobil ani sociální
sítě, používám je střídmě,
jen jsem udivená, jak nás
technika pohlcuje čím dál
víc, jak jsme bez toho mohli
my dříve narození vůbec žít?
S právě nastupujícím jarem
zvedněte hlavy a všimněte si
kvetoucích stromů, přivoňte
k zemi, nastavte tvář sluníč‐
ku a prožívejte nejkrásnější
roční období.
‐mj‐
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Návrhy na změnu využití území
podávejte na MěÚ Rabí.
Změna zahrnuje obce Rabí, Bojanovice, Čepice.
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Okénko do života v obcích
tak nahlížím do „gůglu“, ten ví
přece vše. Ale ouha – vyjíždí mně
jen přehršle akcí v tuto dobu po‐
řádaných. A jsou to – světe, div
v pořadí již osmý ročník. První
ročník jsme my nejeli a tehdy prý se – výšlapy. Tak si to zkusím vy‐
byla opravdu zima. Nicméně pro světlit po svém – trochu v tuto
mě osobně je zatím nejchladnější dobu bilancujeme, a tak se nad‐
hled „svrchu“ vždycky hodí. Po‐
ročník osmý. Mráz zalézal za
nehty i přes silné rukavice, nohy tkáváme se, nikdo nechceme být
tuhly, zuby cvakaly a oproti pře‐ v tenhle den sami, a kde jinde se
sejít s ostatními, než na kopcích
dešlým rokům jsem se opravdu
nad obcí? Taky popíjíme, dopřá‐
těšila na cíl. Každý rok s sebou
vozíme zásobu náhradního šat‐ váme si – ale sami? To není ono.
stva a bot a vzbuzujeme vytíže‐
A tak jsme opět vyrazili společně
ností naší lodi zvědavé otázky.
Až letos jsme poprvé poskytovali od kapličky, abychom v rekordní
podporu některým „cvaknuvším účasti 85 účastníků dorazili pod
Svat, kde jsme se potkali
s Dobršínskými. Za společného
klábosení, opékání všeho možné‐
ho na ohni a připíjení na zdravý
rok 2018 jsme strávili příjemnou
hodinku. Mezitím si někteří
z nás „vyběhli“ na Svat, aby se
kochali výhledem na naši vísku a
krásnou krajinu kolem dokola. A
pak už poslední přání a vykraču‐
se“. Nikdo z nich totiž nevzdal a jeme vstříc dalším známým. Pod
do cíle v Hostinci U Polenů doje‐ Čepičnou U křížku nás již očeká‐
ly osádky všech 34 lodí. Zmrzlí,
vají Budětičtí a vše se opakuje.
ale s pocitem, že to dokázali! A
pro tenhle fajn pocit, dobrou ná‐
ladu, setkání s kamarády a zimní
přírodu do toho každoročně jde‐
me. Tak zase za rok ‐ Ahoooj!

Ještě krátce k Vánocům v Čepicích
O společném trávení adventu
v Čepicích jsme již informo‐
vali v minulém čísle. Prosin‐
cový čas rozdělila uzávěrka
RN, tak se pojďme
k vánočním akcím Čepických
ještě krátce vrátit.

Již několik let ke Štědrému veče‐
ru u nás patří SPOLEČNÉ SE‐
TKÁNÍ NA MOSTĚ. I letos jsme
se po vánoční nadílce potkali na
starém mostě, abychom si u Jana
navzájem popřáli a abychom si
užili sváteční atmosféry nejen
v kruhu rodinném, ale i v kruhu
přátel a sousedů. A ani tento rok
nechyběl punč, svařák a drobné
pohoštění. A tak jsme povídali,
děti si sdělovaly navzájem bohatý
výčet dárků, ochutnávali jsme
dobroty a popíjeli horký punč,
dokud nepřišla půlnoc. To pak
všichni již tradičně čekají na
„večerku“ v podání Luboše Brab‐
ce.
A abychom o svátcích jen nepři‐
bírali u televizních obrazovek,
k tomu nás vyhecovala další ak‐
ce, SPLOUVÁNÍ OTAVY
S LUBOMÍREM BRABCEM,

Prosincový čas vyvrcholil SIL‐

VESTROVSKÝM POCHODEM.
Proč se vlastně konají silvestrov‐
ské a novoroční výšlapy? Tuto
otázku si neumím zodpovědět,
3
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Novoroční šlápota na Rabí
Tak nás chodí rok od
roku na Nový rok čím
dál víc na náš kostelík.
Tuhle novoroční tradici
snad budou dodržovat i
naše děti a vnoučata, která
chodí s námi. Tentokrát
jsme šli poprvé původní
starou kratší cestou, kterou
vyřezali a udržují zaměst‐
nanci města. Chtěli jsme si
to nahoře jaksepatří dlouho
užít. Před rokem jsme plánovali,
jak tenhle historický vrch nad

které zhotovili rábští brigád‐
níci, nový altán od města, kde
jsme si odložili přinesené pití
a jídlo, vyřezané stromy, které
bránily ve výhledu na městeč‐
ko a hrad. Zase jeden krásný
kout v Rabí s úchvatným vý‐
hledem, kam chodí a fotí si i
spoustu cizích lidí. Popřáli
jsme si hodně zdraví, popili
regenerující a omlazující Rá‐
bosrk a ještě jiné pochutiny
a po dvou hodinách stráve‐
ných společně jsme se vrátili
do tepla domovů. Bylo to opět
Rabím zkrášlit a dnes je už hod‐
báječné „nakopnutí“ v novém
ně práce uděláno. Nové zábradlí,
roce 2018!
‐

Tradiční vepřové hody v Čepicích
3. února to v Čepicích vonělo již od dopoled‐
ních hodin. Důvodem byly tradiční vepřové
hody, na které se těší celá vesnice.
Ovárek, gulášek, jitrničky a jelítka, neopomenutel‐
ná "prdelačka" s kroupami, kdo by odolal...Ale ne‐
ní to jen jídlo, které láká na tuto akci, je to i jedi‐
nečná atmosféra, která to vše provází. Je to kouzlo
toho, že každý svým způsobem přiloží ruku k dílu
a odměnou je nám spokojený výraz všech přítom‐
ných a mastné brady. Při dobrém pivečku, jak tak
tu mastnotu zapíjíme, zapomeneme, že to vlastně
byla pěkná lopota.
‐pm‐

Masopustní průvod v Rabí
houf slepic s kohoutem,
páv, kůň s jezdcem, pra‐
se před porážkou, pa‐
vouk s netopýrem, včely,
vosy, beruška, lev, zebra
a pštros. Na harmoniku
vyhrával Petr Balcar a
sekundoval mu na vo‐
zembouch Tomáš Labík.
Naše cesta Rabím začala
v 9 hodin z klubovny
v
čp.57
a
skončila tamtéž v 17 ho‐
To jsme si zase letos 6. února
din. Každý se vymódil podle své‐
vymysleli téma průvodu
ho a smíchu bylo kolem toho
„Domácí zvířata a mazlíčci“!
opravdu hodně. Kde nás na cestě
Tolik „dobytka“ ještě Rabí nevi‐ čekali, tam jsme z nabízeného
dělo a dlouho neuvidí. Krávy,
popili a pojedli, zanotovali pís‐
4

ničku a šli opět dále. Slepičky
snášely vejce přímo na prahu do‐
mů, protože o kurníky a chlívky
je u nás zkrátka nouze. A protože
se náš věkový průměr ani letos
nesnížil, trochu jsme cestu zkrá‐
tili, aby naše bolavé údy vydrže‐
ly. Moc děkujeme všem za ﬁ‐
nanční příspěvky (6970,‐Kč), kte‐
ré neslouží k obohacení jedinců,
ale pomohou spolku ROSa zapla‐
tit autobus na tři plánované výle‐
ty seniorů v letošním roce. Všem
občanům sdělujeme, že půjdeme
do průvodu i příští rok (jubilejní
10.ročník), protože nás tato tradi‐
ce baví.
‐mj‐
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Masopustní průvod v Čepicích
Hned týden po vepřových hodech, tedy
10.2.2018, jsme měli sraz v 11,00 hodin před
kapličkou.
Místo obyvatel naší obce se tam ale sešli: řezník,
doktor se sestřičkou, bába s nůší, kominík, mimi‐
na, princezny, čertíci a mnoho dalších pohádko‐
vých postav. Proč? Protože byl MASOPUST! Obe‐
šli jsme celou vesnici dům od domu a všude nás
velice příjemně přivítali a pohostili. Nechyběly vy‐
nikající koblížky, řízečky, chlebíčky a chuťovky,
Dokonce jsme měli na výběr dršťkovou nebo gu‐
lášovou polévku, která opravdu "bodla".
Děkujeme všem zúčastněným za hojný počet ma‐
sek (63) a všem ostatním za vynikající pohoštění.
Už vymýšlíme, za co asi půjdeme příští rok…

Stůj nebo střelím

‐pm‐

Oslava MDŽ na Rabí
Letos jsme se sešli potřetí na oslavě svátku
žen v sobotu 10.března v kulturním domě,
kam nás pozvali zástupci města.

pódiu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem
písniček, tanečků a básniček a po skončení se roz‐
běhly po sálu a každé ženě přinesly kytičku. Po‐
tom už tóny hudby patřily kapele Orchidea hrající
Slavnostně vyzdobený sál přivítal více než 80 žen
k poslechu i k tanci. Členové spolku ROSa obslu‐
a mužů, venku se peklo dozlatova prasátko, každý
hovali návštěvníky přímo na sále a nálada všech
návštěvník dostal chlebíček a zákusek, kávu a čaj,
byla veselá a domácí. Prožili jsme opět jedno pěk‐
stejně jako voda ve džbáncích na stolech byla
né sobotní odpoledne.
‐rd‐
zadarmo. Občerstvení bylo v cenách opravdu lido‐
vých, ale nejen jídlem a pitím jsme byli vítáni. Na

80 účastníků je v dnešní době spíše raritou

Vystoupení MŠ Rabí na MDŽ

let od založení našeho
státu a tato přednáška
byla součástí těchto oslav.
PhDr. Daniel Švec pro rábské
není neznámým historikem. Přišlo sice málo zájemců, ale his‐
Před rokem přijel s přednáš‐ torik p. Švec je velmi zapálený
a erudovaný přednášející, a tak
kou o letcích RAF a letos
mu nevadilo, že ho poslouchá jen
8.března byl pozván s před‐
náškou „ Československé le‐ devět lidí. Všichni jsme si se zá‐
jmem vyslechli téměř dvouhodi‐
tectvo od roku 1918 do roku
1938“. Připomínáme si letos 100 novou prezentaci životních osu‐

Přednáška o letectví

5

dů letců z našeho okolí, probrali
jsme se množstvím exponátů a
odcházeli jsme všichni velmi
spokojení. Pan Švec daroval naší
knihovně svoji podepsanou no‐
vou knihu, kterou si čtenáři mo‐
hou půjčit. Děkujeme městu za
možnost si zdarma poslechnout
malou část z dějin našeho státu.

‐mj‐
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zadumaných šachis‐
tů se na druhé stra‐
ně sálu mezi
V sobotu 17. března se v Čepi‐ „člobrďáky" probouzely emoce.
cích v Hostinci U Polenů ko‐ Boje se účastnili soutěžící od 5
do 70 let a na jejich hravost ne‐
nal již druhý ročník turnaje
v šachu a ve hře "Člověče ne‐ měl věk vůbec žádný vliv. Sálem
zlob se!".

Turnaj v šachu a člobrdu

Šachistů se letos účastnilo méně
než loni, na vině byla chřipka a
pracovní povinnosti. Po lítém
boji stejně jako minulý rok zvítě‐
zil hlavní pořadatel turnaje Rom‐
ča Pajer. Na druhém místě byl
Richard Hagara ze Žichovic a tře‐
tí příčku obsadil Josef Tauchen
z Rabí. Na rozdíl od tichých a

Rozostřený snímek, aneb bujará atmosféra

vá saň Eva, nechyběl klaun
Mirek s klaunem Tomášem,
připraveny byly soutěže a od‐
Je to opravdu hezká podíva‐ měny v podobě čokoládových
ná, když se celý rábský kultu‐ medailí a pexes. Radost dětem
rák zaplní dětmi s rodiči a
prarodiči jako tomu bylo
v sobotu 17.března na maš‐
karním karnevalu pořáda‐
ném spolkem ROSa.

Maškarní karneval

Přišlo 125 dospělých a rozdali
jsme 77 vajíček dětem u vstupu,
tak nás bylo dohromady i s or‐
ganizátory více než 220 ná‐
vštěvníků. Děti na nazdobeném
sále vítal motýl Tomáš a tříhla‐

Poděkování Zdeňkovi Houdkovi
Jsem ráda, že máme mezi se‐
bou ochotné občany, kteří v
pravou chvíli vykonají dobrý
skutek.
Zdeněk se cestou z novoroční

Zdeněk Houdek ve své dílně

šlápoty všimnul, že v kapličce
v Židovnech je rozbitá soška
Panny Marie. Sádrové střepy se
vešly do dvou dlaní, soška byla
opravdu poničená. To by však
nebyl Zdeněk, aby s vervou
sobě vlastní a s náruživostí
modeláře si s tím vším nepo‐
radil. Škoda jen, že jsem se o
všem dozvěděla, až když bylo
dílo hotové a nemám fotku
před rekonstrukcí sošky. Jak
se mu dílo povedlo posuďte
sami na fotce. Mimochodem,
Zdeněk už má k opravě další
dvě sošky z téže kapličky, tak
se nezapomeňte podívat při
6

se rozléhaly výkřiky radosti i
vzteku, tak jak to má při pořád‐
ném souboji být. Nejvíce bodů,
za které si vybojoval 1. místo, na‐
sbíral Mareček Sulán. Ale ani
ostatní nesmutnili, spoustu krás‐
ných cen čekalo na úplně každé‐
ho, kdo měl chuť se zapojit do
hry a namísto sezení u televize
nebo počítače si prostě jen tak
přišel s přáteli zahrát
"člobrdo". Poděkování patří
všem sponzorům za krásné
ceny, čepickým děvčatům za
občerstvení a hospodským za
propůjčení sálu. Tak na shle‐
danou za rok.
‐mš‐

udělaly vystřelovací konfety, ze
kterých pršely na sál barevné pa‐
pírky. To bylo báječného pobíhá‐
ní, tancování, válení se, klouzání
a sbírání konfet dětí se svojí ne‐
končící energií! A v závěru
se děti předvedly i u mikro‐
fonu s písničkami a básnič‐
kami. Až po 18 hodině jsme
mohli začít uklízet sál a při‐
lehlé prostory a hřála nás
všechny pochvala návštěvní‐
ků, že se jim to u nás líbí
čím dál víc. Tak přijďte zase
za rok na náš březnový maš‐
karní dětský bál. Rádi vás
uvidíme.
‐mj‐
procházce do Židoven na jeho
práci. Zdeňku, opravdu krásná
práce, díky!
‐mj‐

Opravená soška
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sejdou.
Od dubna do října pak
proběhne výstavba vítězné‐
V Čepicích se v sobotu 27.
ho návrhu svépomocí
ledna konalo 1. plánovací
z ﬁnančních příspěvků Nada‐
setkání s veřejností nad
ce Via (300tis. Kč) a města Ra‐
nápady budoucí rekultiva‐
bí (81 tis. Kč) a na podzim to‐
ce veřejného prostoru v
hoto roku slavnostní otevření.
obci. Sbor dobrovolných
Nadace Via vznikla v roce
hasičů Čepice ve spolu‐
1997 a od té doby podpořila
práci s městem Rabí zís‐
téměř 4000 projektů.
kali ﬁnanční příspěvek
„Rozvíjíme komunitní život.
v rámci programu „Místo,
Podporujeme skupiny lidí,
Plánovací setkání- účastnila se i čepická mládež
kde žijeme“ Nadace VIA.
kteří společně proměňují ve‐
Projekt, který vzniká dle
řejná prostranství, oživují ve‐
představ občanů obce, má
které jim v obci chybí, a násled‐ řejný prostor, usilují o lepší
být dokončen do podzimu
ně navrhlo řešení. Z vítězných sousedské vztahy nebo se nebo‐
tohoto roku za aktivního při‐ návrhů vzešly podklady pro ar‐ jí společně postavit za veřejný
spění dobrovolníků.
chitektonické zadání obnovy
zájem. Společná práce zlepšuje
veřejného
prostranství
a
zpra‐
jejich
vzájemné vztahy a upev‐
Setkání se zúčastnilo více než
ňuje vztah k místu, kde žijí.“
50% obyvatelstva, aby si za po‐ cování projektu úpravy zatím
nevyužitého
pozemku.
Nad
ná‐
moci koordinátorky Nadace
‐jk‐
(www.nadacevia.cz)
VIA nejprve stanovilo aktivity, vrhy architektů se místní znovu

Úprava veřejného prostoru v Čepicích

Tradiční čepický Hasičský bál v Hospodě u Polenů 10.3.
Výborná hudba, dobrá nálada,
bohatá tombola (letos přes 200
cen!) ‐ to jsou důvody, proč se
každoročně pořádá Hasičský bál
v Čepicích.
Tentokrát nebyl sál bohužel
zcela zaplněn, ale kdo přišel,

dobře se bavil, díky skvělé kapele
neúnavně tančil a k ránu odchá‐
zel ověnčen tombolou – výhry
jako pytel brambor, dorty, maso
a spousta potravinových balíčků
a další a další jsou zde již stálicí.
Největší zájem byl o domácí dor‐

ty upečené jako každoročně
místními ženami.
Díky všem, co se podíleli na
organizaci, i letos to klaplo na
výbornou.
‐jk‐

Zveme vás na zájezd autobusem
v sobotu 5. května 2018
do Berouna
na vyhlášené trhy se zajímavým programem,

Odjezd autobusu je v 6,40 hodin z Rabí, předpokládaný návrat je v 17 hodin.
cena dopravy 300,-Kč za osobu.
Zájemci z Rabí a Bojanovic přihlašujte se
u p. Jamrichové, tel 603 316 123.

ZKD Sušice svolává
ČLENSKOU SCHŮZI

Autobus je vypraven z inicia vy čepických občanů, pojeďte,
nebudete zklamáni, je to velká a zábavná podívaná.

11. 4. 2018 od 18:00,Rabí
U VYSTŘELENÉHO VOČKA
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Okénko do MŠ Rabí
stvení v dětské režii. V knihovně
s námi byla i Drahuška, která sle‐
dovala děti při kreslení a skládá‐
ní puzzle s Koblížkem.
pravidelné středeční návštěvy
Vzhledem k tomu, že se blížil
místního kulturního domu, kde
masopust, připravili jsme ve
poznávají nové prostředí. Mají
školce tvoření s rodiči, kde rodi‐
zde možnost vyzkoušet různé
překážkové dráhy, náčiní, prolé‐ če spolu se svými dětmi tvořili
zání tunelem a hlavně větší pro‐ masopustní škrabošky. I tato ak‐
ce se zdařila a my věříme, že ne‐
stor k pohybu.
byla poslední.
Další pravidelnou aktivitu
Zimní období o sobě dalo po‐
jsme uskutečnili začátkem úno‐
ra, kdy jsme opět zavítali za ba‐ řádně vědět až v únoru. Napadl
bičkou Evou a dědečkem Tomá‐ sníh a my se ho snažili co nejvíce
užít. Děti si do škol‐
ky přinesly „boby“
a bobování bylo za‐
hájeno, stejně jako
olympiáda, o které
jsme si společně po‐
vídali a sledovali náš
zisk medailí.
Ve spolupráci
s rodiči jsme podpo‐
řili i recyklaci plasto‐
Hurá na kopec
vých víček. Děti při‐
nesly víčka různých barev, samy
šem do knihovny. Pohádkový
si je roztřídily a nyní je využívá‐
dědeček, který nás chodí navště‐
me jako didaktickou pomůcku.
vovat i do školky, kde pohádkou
Vytváříme z nich různé obrazce,
ukolébává děti ke spánku, přečetl
květiny, sluníčka, ale i obkládá‐
pohádku o Koblížkovi a od dětí
me lidskou postavu – kamaráda,
jako dík obdržel masopustní
o které si pak společně povídáme
koblížek. Koblížky děti samy
a ukazujeme.
před návštěvou knihovny připra‐
vily a tentokráte tak bylo občer‐

Zimní akce ve školce Pod hradem
Novým rokem prošla mateř‐
ská škola personálními změ‐
nami a na děti se tak těšily
paní učitelky Eva a rodačka
Hanka.
V prosinci, z důvodu zdravotních
problémů paní učitelky Evy, se
neuskutečnila vánoční besídka
a tak hned začátkem roku byli
pozváni rodinní příslušníci všech
dětí na „dodatečnou vá‐
noční besídku“ s čertov‐
skou tématikou. Pozvání
přijala i bývala učitelka
místní školky paní Hůdo‐
vá. Přítomní se potěšili
zpěvem doprovázeným
hrou na kytaru, tancem
a básničkami. V závěru
besídky předaly děti svým
rodičům dáreček, který si
pro ně připravily a všechny
čekalo malé občerstvení.
Besídka se nad očekávání nás
učitelek povedla.
V lednu jsme s dětmi navštívi‐
li divadelní představení Ferda
Mravenec v sušické Sokolovně.
Děti krásně vydržely sledovat
pohádku, zážitkem pro ně byla
i jízda autobusem.
Novou nabídkou pro děti jsou

pokračování na straně 9

Školní rok 2018/2019

MŠ Rabí - 2. 5. 2018
Od 8 - 16 hod
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S dětmi si vyprávíme o přírodě
a o zvířátkách v ní. Jak to mají
zvířátka v lese, kdo je krmí a čím.
I o to se děti zajímají a abychom
jim zvířata přiblížili, nevá‐
hala se Hanka obléci do
kůže divokého prasete. Do‐
nesla srnčí parůžky i zvířecí
zuby.
Koncem února se ani
nám nevyhnula chřipková
epidemie, kdy byla školka
na 2 dny (čt‐pá) z důvodu
vysoké nemocnosti uzavře‐
na a byly vyhlášeny chřip‐
kové prázdniny.
V březnu jsme poprvé
v novém pedagogickém
složení vystupovali na ve‐
řejnosti, a to při příležitosti
oslav MDŽ v kulturním do‐
mě, které se sice povedlo,
ale příště nezapomeneme i
na možnost využití mikro‐
fonu, abychom byli více
slyšet. Přece: „Chybami se
člověk učí.“.
Na přelomu zimy a jara jsme
s dětmi za hlasitého povyku vy‐
nesli za hranice našeho městečka
Moranu a poslali jsme ji po řece
Otavě pryč od našeho města.
Zapojili jsme se i do soutěžení.
První soutěž byla výtvarného ty‐
pu, kdy jsme vydařené dětské
obrázky, např. zvířata v lese, ode‐
slali a nyní čekáme na vyjádření
poroty. Druhá stále probíhá. Jed‐
ná se o soutěž s názvem Zdravá
5, kdy jsme každý den vybrali tři
kamarády, oblékli jsme je do ku‐

chařského obleku a děti se samy
snažily (nebo za mírné pomoci
nás učitelek) připravit si zdravou
svačinku. Krájely (samozřejmě

žitě si to užít‐ a to jsme udělali.
A co nás čeká v následujících mě‐
sících? V dubnu se opět těšíme
na tvoření s rodiči, navštívíme
tentokrát sušickou kni‐
hovnu s programem a di‐
vadelní představení v su‐
šické Sokolovně. V květnu
pozveme budoucí školáč‐
ky k zápisu do mateřské
školy, pozveme maminky
(a nejen ty) na besídku ke
dni matek, předvedeme
své vystoupení i na veřej‐
Kuchařky s kuchařem nosti při srazu rodáků a
čekají nás dvě cesty do
environmentálních stanic
– v Kašperských Horách a
Horažďovicích. V červnu
nás pak čeká školkový vý‐
let, rozloučení s předško‐
láky a vítání prázdnin.
Myslím, že se nestíháme
nudit.
Krásné slunečné jaro přejí
učitelky a děti z MŠ. ‐em‐
Divočák navš vil MŠ Rabí

příborovým nožem), míchaly a
vyzkoušely si i strouhání mrkve
či jablka, natíraly pomazánky,
zdobily, servírovaly a po té vše
společně konzumovaly.
Následně jsme žasly, jak dětem
jejich dílo moc chutná. Vše jsme
podle pravidel zdokumentovali,
připravili k odeslání a opět bude‐
me čekat na verdikt poroty. Po‐
kud naše školka vyhraje, budeme
vás o tom v budoucnu informo‐
vat. Pokud ne, nevadí, vždyť dů‐
ležité je přece zúčastnit se a nále‐

S Moranou jdem do řeky

Knihovna Rabí
Čtení pod peřinou běhy Makového mužíčka od pa‐

krát poslouchají Pohádky skřítka
na Františka Nepila.
Medovníčka od autora Jana Le‐
bedy. Jsou to hezké, trošku pouč‐
Děti byly pozorné, příběh je
Tak se nám akce Čtení pod
zaujal,
a
tak
dědeček
četl
i
násle‐
né pohádky a je jich tam opravdu
peřinou... zdárně rozvíjí.
dující měsíc‐ a četl a četl, až dě‐ hodně. Ještě že Pohádkový děde‐
Pohádkový dědeček, tak jak slí‐ tem přečetl celou knihu. A u jed‐ ček do školky chodí moc rád.
bil, docházel koncem prosince
né knížky nezůstalo. Děti si čtení
Další Čtení pod peřinou... bylo
do mateřské školky v Rabí a před Pohádkového dědečka oblíbily,
pro děti přichystáno v městské
spaním po obědě dětem, za‐
a tak na jejich četné prosby po‐
knihovně.
chumlaným v peřinách, četl pří‐ kračuje dědeček ve čtení, tento‐
pokračování na straně 10
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A jelikož se blížil
masopust, jehož
symbolikou jsou
smažené koblížky,
přečetl Pohádkový
dědeček dvě různé
pohádky O koblíž‐
kovi. Děti pozorně
naslouchaly, jen ty
nejmenší byly ke
konci již netrpělivé.
O to náruživěji
a s nadšením se
vrhly na vymalová‐
ní obrázku s liškou

a koblížkem. Obrázek se všem
dětem povedl a za odměnu si po‐
chutnaly na kobližkách usmaže‐
ných paní učitelkou Evou Meši‐
novou.
Fotograﬁe s dětmi a vymalované
obrázky jsem pro vás vystavila
v naší knihovně. Potěší mě, když
si je přijdete prohlédnout a budu
mít ještě větší radost, když si vy‐
půjčíte knihu. Nabízím vám širo‐
ký výběr z knižního fondu naší
knihovny, obohacený o nově za‐
půjčených 120 knih z fondu kni‐
hovny v Sušici.
‐en‐

ské čtenářství. První Noc s An‐
dersenem proběhla v roce 2000
v uherskohradišťské knihovně a
na dvacet malých čtenářů čekalo
noční dobrodružství v podobě
čtení pohádek, soutěží, her a pře‐
kvapení. Věhlas o prožité noci se
šířil po vlastech českých i morav‐
ských. Myšlenka hlasitého noční‐
ho předčítání se lavinovitě rozvi‐
nula a v roce 2001 první společ‐
nou Noc s Andersenem oslavily
svátek dětské knihy ve 40 kni‐
hovnách. V roce 2002 se nocova‐
lo již v 72 místech, přes 1500 dětí
i na 300 dospělých prožilo kou‐
zelnou noc plnou pohádek na
podporu dětského čtenářství. Ke
knihovnám se postupně přidávají

i školní družiny a školy, začát‐
kem března letošního roku je již
přihlášeno 587 knihoven a 599
škol.
A protože nemůžeme konku‐
rovat školám, které navštěvují
rábské děti, rozhodli jsme se
uspořádat kouzelnou noc plnou
pohádek, spojenou s nocováním
v naší knihovně a klubovně, dne
1. června 2018 s názvem Den dětí
s knihou. Rodiče dětí ve věku od
5 do 11 let obdrží přihlášky v mě‐
síci dubnu osobní roznáškou.
Pro děti jsou připraveny, kromě
čtení pohádek, povídek a příbě‐
hů, různé výtvarné činnosti, sou‐
těže a kvízy. Držte nám palce!

Čtení pod peřinou

Den dětí s knihou
Koncem minulého roku jsem
vás informovala o přihlášení
naší knihovny na 18. ročník
Noci s Andersenem, který je
pořádán k svátku dětské kni‐
hy v březnu 2018.
Koncem měsíce února jsme s mý‐
mi přáteli začali tuto akci připra‐
vovat. Čekalo nás ale zklamání,
když jsme zjistili, že rábské děti
se svátku knihy zúčastní ve svojí
škole nebo školní družině.
Noc s Andersenem je jednou
z akcí, kterou české knihovny
svádějí v konkurenci populárněj‐
ších médií boj o zájem dětí a dět‐

‐en‐

DEN DĚTÍ S KNIHOU
Začátek: pátek 1. června 2018
Konec: sobota 2. června 2018 v 10.00
Věk dítěte: od 5 do 11 let

v 17.00 hodin
Dě budou potřebovat:
spací pytel nebo deku na
zakry , případně karimatku či nafukovací lehátko,
polštářek, přezůvky, své
plyšové zvířátko k lepšímu
usínání.

Pořádá: Městská knihovna Rabí
Místo akce: Městská knihovna a spolkový dům Rabí čp. 57
Stravování: večeře a snídaně zajištěna
Program:
•vyprávění o H. CH. Andersenovi
•čtení knih - např. Povídání o pejskovi a kočičce
•výtvarná činnost, omalovánky z knížky o pejskovi a kočičce
•kvízy a soutěže
•kouzlo společného usínání s knížkou
Kontakt: Eva Nárovcová, 604254495

Marie Jamrichová, 603316123
Drahomíra Houdková, 603895837
Přihlášky: Knihovna, kancelář MěÚ.
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A co je také velmi důležité ‐ pod‐
poruje jeho sebevědomí ‐ vy bys‐
te snad na sebe nebyli pyšní,
kdybyste se stali hrdinou?
Je velmi hezké pořádat akce
Nakladatelství BigJumbo Opa‐
pro děti a věřit, že z nich vy‐
va v současné době nabízí deset
rostou náruživí čtenáři.
titulů dětských osobních knih jak
O to se snažíme s Pohádkovým
v papírové formě, tak i ve
dědečkem, mými přáteli
formě elektronických
a učitelkami mateřské
Čtení v knihovně s kouzelným dědečkem - Tomášem Nárovcem
knih a audio knih. Tímto
školky v Rabí při pořádá‐
využívá zájmu dětí o
ní akcí Čtení pod peři‐
smysluplné využívání
nou...
nových technologií a
Děti by měly číst
umožňuje přístup ke
s radostí a myslím si, že
kvalitnímu obsahu,
by se každému líbila
k němuž by se možná
vlastní osobní kniha.
vůbec nedostaly, pokud
V této knize je jméno
by existoval výhradně na
dítěte vytištěno všude
papíře.
tam, kde se v ději obje‐
Nakonec se můžete
vuje hlavní hrdina, ve‐
sami přesvědčit a knihy
dlejší postavou je sku‐
si prohlédnout na webo‐
tečný nejlepší kamarád
vých stránkách
nebo kamarádka a děj knihy za‐
www.bigjumbo.cz. Jestli vás kni‐
dítě příběh prožívá, tím silnější
číná v místě bydliště dítěte, tedy
hy zaujaly a k rozhodování potře‐
jsou jeho pocity a tím intenziv‐
v jemu známém prostředí. Úžas‐
bujete více informací, přijďte za
něji pracuje jeho představivost.
né je, že lze do knihy vložit i fo‐
Dítě je zvědavé na další pokračo‐ mnou do knihovny, ráda si s vá‐
tograﬁi dítěte i s kamarádem ne‐
vání, takže čte soustředěně. Při‐ mi o osobních knihách popoví‐
bo kamarádkou.
‐en‐
tom zlepšuje i schopnost učit se. dám.
Taková kniha motivuje k sa‐

Osobní knihy

mostatnému čtení, dítě je vtaže‐
no do děje, tím pádem lépe po‐
rozumí obsahu. Je vhodná k hla‐
sitému předčítání, u dětí před‐
školního věku pěstuje schopnost
pozorně naslouchat. Posiluje
emoční prožívání, čím osobněji

Vzpomínka na Františka Švehlu
Když jsme se dozvěděli tu
smutnou zprávu, že náhle
zemřel předseda našeho
mysliveckého spolku
"Březinka" Rabí, nechtěli
jsme tomu vůbec uvěřit.

semena vzpomínek. A tato seme‐
na klíčí tehdy, když budeme
vzpomínat na Františka, který již
není mezi námi.
Již neuvidí krásné Smrčiny,
neuslyší temné hučení borovic
z lesa Plešovky a nad hlavou mu
Vždyť ještě před nedávnem jsme nebudou bzučet včelky z jeho úlů
se potkali na členské schůzi
od Černičského potoka. Zůstanou
a řešili běžné věci a problémy na‐ po něm jeho myšlenky
ší organizace. S panem Františ‐
a sny uskutečněné v jeho celoži‐
kem Švehlou se rozloučili v sobo‐ votní práci. František se několi‐
tu 24. března 2018 na rábském
kráte spolupodílel na organizaci
hřbitově nejen myslivci z Rabí,
mysliveckých výstav, organizoval
Bojanovic a Malého Boru, ale i
brigády a pravidelně zajišťoval
početná veřejnost, která ho měla mysliveckou tombolu při posled‐
ráda a vzdala mu tak poslední
ní leči.
poctu.
Při závěrečné střelbě na jeho
Prožili jsme spolu hodně hez‐ počest u hřbitovní zdi přilétla soj‐
kého na našich mysliveckých ho‐ ka na nedalekou lípu, jako by se
nech, kde jsme nevědomky seli
s ním též symbolicky loučila za

11

Fran šek Švehla a nastupující předseda
MS Rabí Jaroslav Hreňák

zvěř a přírodu.
Františku, děkujeme za všechno
dobré, co jsi vykonal pro náš spo‐
lek a naše obce.
Čest tvé světlé památce!
Za myslivecký spolek
"Březinka" Rabí Josef Tauchen
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Zapsáno v Rábkých kronikách
Válečné pomníky v našich obcích
Milí čtenáři, letošní rok se ne‐
se ve znamení oslav sto let na‐
šeho státu. Dovolím si i já při‐
spět k těmto oslavám a vzpo‐
menout na dobu před sto lety,
tak jak ji popsal v rábské kro‐
nice pan řídící učitel Rudolf
Kleinschmidt.
V září a říjnu 1918 spojencové ra‐
kousko‐němečtí již neměli sil
k dalšímu válčení se státy doho‐
dovými a válčení musilo býti
ukončeno
a mělo za následek
rozpadnutí Rakouska a okleštění
Německa. A nám Čechoslová‐
kům po 300leté porobě dána svo‐
boda utvořením státu českoslo‐
venského. 28.říjen jest nám ra‐
dostným dnem volnosti. Vše, co
na Rakousko‐Uhersko upomína‐
lo (štíty, prapory atd), odstraně‐
no a vyvěšeny prapory české a
slovanské na oslavu toho, že 28.
října národní výbor českosloven‐
ský prohlásil samostatný stát ‐
československou republiku.
Na oslavu prohlášení samo‐
statnosti provedly sdružené spol‐
ky rabské za účasti množství lidu
z okolních obcí velikou mani‐
festaci 17.listopadu s průvodem
spolků, školních dětí, z Hradčan
na náměstí za vedení banderia a
hudby, a tam z tribuny přednesl
uč. Pešek z Horažďovic proslov:
„O samostatnosti českosl. státu“.
Mimo to předneseny oslavné
básně a naše česká hymna. Pro
velikou zimu ukončena slavnost
v hostinci u Havlů.
19. dubna 1919 na Bílou sobotu
k 6. hodině za účasti školní mlá‐
deže, spolků a množství lidu po
řeči řídícího učitele Stamberga a
přednesených básní žáky zasaze‐
na na náměstí blíže kašny „lípa
svobody“. Slavnost ukončena za
jásotu obecenstva slovy: „Ať jako
tento strom roste, mohutní,
vzkvétá i naše mladá republika

československá“. 27. října 1919
uspořádán večer průvod občan‐
stva na hřbitov, kde u hrobu
za války padlého a zde pochova‐
ného Vojtěcha Dudy provedena
panichyda za ty, kteří za naši
vlast dali své životy. 28. října t.r.

kronikář, dozvíte se také.
V roce 1923 bylo rábskými
měšťany zadáno postavení po‐
mníku, který by důstojným způ‐
sobem uctil památku 19 padlých
rodáků v 1. sv.válce. Ta tím úče‐
lem byly sbírány peníze a dle ra‐
dy akademického malíře
Jindřicha Bubeníčka urče‐
no místo pomníku na ná‐
městí a usneseno kolem
něho upraviti malý oplo‐
cený park, aby byl ozdo‐
bou náměstí i Rabí. Firma
Pokorný – kameník ze Su‐
šice dodala slušný po‐
mník, který dne 27. května
1923 byl slavnostně odha‐
Pomník v Rabí
len. Při aktu se zúčastnilo
mnoho legionářů z okolí,
odbýván slavnostní tábor lidu za vojenská hudba z Písku pod ve‐
nepříznivého počasí v sále „u Du‐ dením kapitána Pasovského a
dů“, kde po přednesu básní pro‐ odpoledne byl koncert ve hradě.
mluvil o významu dne učitel Pe‐ Pomník postaven nákladem 10
tisíc korun a deska v něm zasaze‐
šek z Horažďovic.
Tolik z kroniky ke vzniku státu ná hlásá jména padlých. V roce
v roce 1918 a oslavy prvního vý‐ 1914, když začala světová vál‐
ročí v roce 1919. Lidé však stále ka, bylo nejstaršímu odvede‐
nému Karlu Hrabovi 40 let a
vzpomínali na padlé vojáky
z 1.sv.války, a tak před 95 lety nejmladšímu Jaroslavu Brůž‐
kovi 15 let.
byl v Rabí postaven pomník.
pokračování na straně 13
Jak o této události píše rábský
1914 – 1918 Padlým vojínům ve světové válce věnují příznivci svým rodá‐
kům v Rábí
Antonín Brejcha, provazník (zemřel v Krakově 1915)
Jaroslav Brůžek, rolník (nezvěstný, prohlášen za mrtvého)
Josef Darebný, truhlář (padl v Itálii 1917)
Jan Duda, úředník (zemřel v Plzni)
Vojtěch Duda, krejčí (padl na Rusi 1914)
František Chmelík, pekař (zemřel v Uhrách 1918)
Jan Havel, zámečník (padl v Itálii)
Karel Hrab, obuvník (nezvěstný od r. 1914)
Josef Chmelík, zámečník (nezvěstný)
Josef Karhan, dělník (nezvěstný)
František Kratochvíl, řezník (zemřel na úplavici)
František Melka, lesní adjunkt (nezvěstný)
Karel Pícha, truhlář (padl v Srbsku 1914)
Jan Přetrhdílo, řezník (nezvěstný)
Matěj Švec, řezník (zemřel v ruském zajetí 1915)
Václav Švec, truhlář (zemřel doma po propuštění)
Josef Vinický, rolník (padl u Val.Trancela 1918)
František Voska, zedník (zemřel v Niši v Srbsku)
Vincenc Vrba, truhlář (nezvěstný)
12
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I v Bojanovicích postavili po‐
mník a takto o tom píší ve své
kronice.
V den 82. narozenin prezidenta
Masaryka (březen 1932) se usnes‐
lo obecní zastupitelstvo na po‐
stavení pomníku padlým vojí‐
nům v obci Bojanovice. Pomník
byl zakoupen ve Strakonicích od
ﬁrmy Herzig za 4500,‐Kč
a hradba od ﬁrmy Bukovanský
z Českých Budějovic. Slavnostní
odhalení se konalo 14. srpna 1932.
Slavnosti se zúčastnily místní

spolky, legionáři, vojenští vyslou‐
žilci, četnictvo a hasiči. V průvo‐
du nesen věnec děvčaty v kroji,
žáci školy šli s praporky, obecní
zastupitelé, četníci, spolky a ob‐
čané. U pomníku stáli čestnou
stráž 2 místní legionáři. Zahrá‐
ním hymny „Zborov“ byl pomník
znázorňující symbol života
a smrti „Truchlící dívka“ odha‐
len. Pod ním v černé švédské žu‐
le vytesána jména padlých v r.
1914‐1918 a zemřelých vojínů ná‐
sledkem válečných útrap, pod

nimi nápis „My dali život, Vy dej‐
te lásku“. Při slavnosti byl po‐
mník ozdoben věnci, květinami
a v rámu se vyjímaly podobenky
všech padlých. Ve sbírce na po‐
mník přispěli ﬁnančně dárci
z řad občanů, příbuzní padlých
a krajané.
na pomník bohužel opomenuli
napsat ještě jednoho občana Boja‐
novic:
Havel František, 34 let, tuberku‐
lóza 1926

Památce padlým vojínům v Bojanovicích, 1914 ‐
1918
Barborka František, 26 let, padl v Rusku 1918
Barborka Václav, 23 let, zemřel na tyfus v Rusku 1917
Homolka Karel, 26 let, padl 1915
Štěch Karel, 23 let, padl 1914
Štěpáník Karel, 21 let, zemřel na zánět míchy 1915
Vališ Jaroslav, 19 let, padl 1915
následkem válečných útrap zemřeli:
Marc Eduard, zápal mozkových blan 1918
Machulda Jan, 33 let, tuberkulóza 1922
Pechanda Jan, 29 let, tuberkulóza 1919
Pomník v Bojanovicích

V Čepicích byl také postaven
pomník a takto na tu dobu
vzpomínali místní občané.
Na návsi obce Čepice u kaple se
nachází pomník místním obča‐
nům padlých v první a druhé svě‐
tové válce, který byl odhalen 2.
května 1948. Je zhotoven
Obětem I. a II. světové války
1914 – 1918
F. Lohberger 1.10.1889
J. Lukáš 5.2.1896
K. Marek 13.10.1890
V. Pinkas 27.8.1886
J. Potužník 17.9.1898
A. Sklenář 5.6.1875
A. Slunka 29.5.1885
J. Zábranský 7.3.1886
1939 – 1945
S. Panoš 10.11.1902
M. Vaice 21.2.1894
E. Waisová 8.7.1857
J. Wilhelm 18.8.1913
J. Wilhelmová 3.6.1888
A. Zacharda 26.5.1891
F. Zapletal 13.2.1893

z hrubého žulového jehlanu ka‐
meníkem ze Žichovic. Ke stavbě
přispělo místní obyvatelstvo a
žactvo. Úprava místa na návsi,
přesazení lip a kamenná pode‐
zdívka byly provedeny bezplatně.
Kovovou mříž kolem pomníku
zhotovil místní kovář Petr Bublík
pouze za úhradu materiálu. Slav‐
nost odhalení byla provedena

Čest Vaší památce!!
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pod záštitou Okresní a Místní
rady osvětové za účasti místních
i přespolních korporací, hasič‐
stva, Sokola ze Žichovic, legioná‐
řů, politických vězňů, pozůsta‐
lých po obětech, školní mládeže
a občanstva ze širokého okolí. Po
oﬁciálních proslovech byly k po‐
mníku položeny věnce.
‐mj‐

Pomník v Čepicích
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Zprávy z radnice
Usnesení č.21/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 28.02.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveni 2 (p.Janečková, p.Lőﬀelmann).
ZM Rabí je usnášeníschopné.

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J.Tauchena a p.V.Hejpetra ml. a zapisovatelkou p.
R.Kočí.
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.20 a agendu MěÚ bez výhrad.
Pro 7
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 2 a bytu č. 3 .
Pro 7
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr převodu pozemku ve vlastnictví města Rabí p.č. 341/2 v k.ú. Bojano‐
vice původním majitelům celé pozemkové parcely – Václavu Iblovi a Jiřině Iblové a převod pozemku ve vlastnictví
města Rabí p.č. 343/5 v k.ú. Bojanovice původním majitelům celé pozemkové parcely – Václavu Přindovi a Růženě
Přindové z důvodu nemožnosti realizace přístupové cesty k autobusovým zastávkám, která je blokována majite‐
lem přilehlé účelové komunikace.
Pro 7
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje bezúplatný převod herních prvků ve vlastnictví ROSa Rabí umístěných na
plácku Hlinovatky do majetku města Rabí.
Pro 7
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pokácení Jasanu ztepilého na pozemku p.č.123/38, Lípy velkolisté na po‐
zemku p.č.1734/1, Lípy srdčité na pozemku p.č.1738/2 z důvodu špatného zdravotního stavu a provedení náhradní
výsadby v počtu 2 ks Lípy velkolisté na pozemku p.č.123/38 a 1 ks na pozemku p.č. 1734/1.
Pro 7
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 33.396 Kč Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti.
Pro 7
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádostí o dotaci z Plzeňského kraje:
a) z dotačního titulu PSOV PK 2018 na opravu místní komunikace v Rabí
b) z dotačního titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018
c) z dotačního titulu Ochrana přírody 2018 na ošetření významných stromů v intravilánu města Rabí a výsadba
Lip velkolistých
d) z dotačního titulu 2018 Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 na zřízení zabezpeče‐
ní objektu č.p. 15 a pořízení věcného vybavení pro JSDHO.
Pro 7
Tento bod byl schválen
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10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje
a) dar spolkům na vytváření spolkové činnosti směřující k potřebám veřejnosti v roce 2018 pro SDH Bojanovice ve výši
15.000 Kč, SDH Čepice ve výši 15.000 Kč, SDH Rabí ve výši 15.000 Kč, ROSa Rabí ve výši 15.000 Kč
b) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč na uhrazení části nákladů na vystoupení účinkujících v rámci výročního
srazu harmonikářů v Čepicích.
Pro 7
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje :
a) variantní studii hasičské zbrojnice
b) pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení ﬁrmou Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček,
s.r.o., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy, IČO:26400235 za nabídkovou cenu 160.000 Kč bez DPH.
Pro 7
Tento bod byl schválen
Odchod p. Nového v 19:05 (přítomno 6 zastupitelů)
12) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí záměr prodeje CAS a pověřuje starostu podáním inzerce za nabídkovou
cenu 50.000 Kč.
Pro 6
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za r. 2017.
Pro 6
Tento bod byl schválen
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) kladný hospodářský výsledek MŠ Rabí za r. 2017 ve výši 3.025,23 Kč
b) rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Rabí za r. 2017 ve výši 3.025,23 Kč
- účet 411 (fond odměn) 1.500 Kč
- účet 413 (rezervní fond) 1.525,23 Kč.
Pro 6
Tento bod byl schválen
15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení rekuperace do MŠ Rabí prostřednictvím
ﬁrmy Ing. David Plíštil, Ph.D., se sídlem Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, IČO: 66992354 za částku ve výši 3 % z celkových uznatelných nákladů.
Pro 6
Tento bod byl schválen
16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu „Oplocení před objektem“ stojící na pozemku p.č. 464/1, 464/2 v k.ú.
Rabí
Pro 6
Tento bod byl schválen
17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Rabí dle návrhu.
Pro 6
Tento bod byl schválen
18) Zastupitelstvo města Rabí projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady města a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by
mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby

efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.
Pro 6
Tento bod byl schválen
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Slovo k volbám....
Volební rok 2018
pokračuje komu‐
nálními volbami,
které budou pro‐
bíhat v měsíci
říjnu. Kandido‐
vat do voleb mů‐
že kdokoli, kdo splní zákonné
podmínky, to je velká změna od
dob dávno minulých. Konkuren‐
ce je ozdravením systému, nový
impuls a do značné míry nut‐
nost. Následující měsíce budou
ve znamení hledání vhodných
kandidátů ze stran lídrů jednotli‐
vých sdružení. Všem účastníkům
ve volbách přeji hladký průběh
ve všech ohledech a to zcela
upřímně.
Mandát členů zastupitelstva je
na dobu určitou čtyř let. Stejně
tak můj. Z důvodu neustálých
otázek ze strany veřejnosti, které
se týkají mého dalšího počínání
v komunální sféře, sděluji moje
stanovisko. V nadcházejících ko‐
munálních volbách budu kandi‐
dovat na post sta‐
rosty obce. Jak
jsem již zmínil,
doba určitá této
práce letos končí.
Pokud bych man‐
dát neobhájil,
profesní život jde
dál a naopak
bych to bral jako
svou další životní
výzvu.
Demokracii vní‐
mám od druhé třídy základní
školy. Paní soudružka učitelka už
nebyla soudružka a oslavy osvo‐
bození Sušice probíhaly nově za
účasti Američanů. Jak to ale sou‐
visí s těmi kandidátkami? Moje
vlastní představa o volbách a pů‐
sobení v nich není zatížena do‐
bou se srpem a kladivem. Vážení
kandidáti, ve volbách nevnímám
ty druhé jako nepřátele, nýbrž
jako alternativu pro druhé. Kaž‐
dý, kdo je nespokojen s čímkoliv,
může právě díky účasti ve vol‐
bách cokoliv začít měnit. Nebo

také naopak začít měnit názory.
Ne všechno jde v této práci tak
jednoduše, jak to na první pohled
vypadá.
Než bude jakákoliv kandidátka
v našich schránkách připravena
a bude čekat ke vhození do vo‐
lební urny, je nutné, aby její ini‐
ciátoři sehnali 50 podpisů míst‐
ních občanů, pokud se však ne‐
zaštítí nějakou politickou stra‐
nou. Tady bych rád připomenul,
že podpisem se k ničemu nezava‐
zujete a můžete být podepsáni
u všech potenciálních kandidá‐
tek. Svým podpisem pouze stvr‐
zujeme, že souhlasíme, aby ta či
ona kandidátka ﬁgurovala ve vol‐
bách a v žádném případě tím ne‐
říkáme, koho budeme volit. Mám
vlastní a asi naivní představu o
klidném průběhu komunálních
voleb, ať se jich účastní kdokoliv,
snad se nebude moc rozcházet
s realitou nastávajících volebních
dnů. Ještě jednou všem přeji klid‐
ný průběh bez emocí.
Hasičská technika

Výjezdová jednotka obce obdrže‐
la na konci ledna novou cisterno‐
vou stříkačku s dotací ve výši
50%. Výrobce vozidla jej dodal se
zpožděním 42 dnů. Tato skuteč‐
nost znamenala nutnost uplatnit
sankce, které byly sjednány ve
smlouvě. Samotné zpracování
a technické řešení vozidla bylo
podrobeno důkladnému zkou‐
mání hasičů ze Sušice a z Klatov
s velmi kladným ohlasem. Obslu‐
ha vozidla byla zaškolena a prů‐
běžně budou probíhat nejen
kondiční jízdy, ale další školení
16

členů výjezdové jednotky. Dvou‐
leté papírové martyrium je takř‐
ka u konce. Další část práce mů‐
žeme přenechat členům naší vý‐
jezdové jednotky, kteří tak mo‐
hou plnit státem garantovanou
ochranu obyvatelstva v našich
obcích i mimo ně. Slavnostní
křest vozidel proběhne v sobotu
12. května. Na náměstí bude od
ranních hodin vystavena hasič‐
ská technika. V místním kostele
proběhne slavnostní bohoslužba,
průvod, položení věnců u pomní‐
ku padlých hrdinů 1. světové vál‐
ky a křest samotný, doprovázený
Solovačkou ze Sušice. Program
na náměstí bude ukončen ve 13
hodin. Od 14 hodin týž den ote‐
vře své brány kulturní dům. Sraz
rodáků a přátel obce, který se
koná po pěti letech, tak jak bylo
slíbeno předchozím vedením,
bude doplňovat celodenní pro‐
gram. Termínů různých akcí je
mnoho a tento termín byl zvolen
po mnoha diskusích mezi hasiči,
spolky a lidmi, kteří se na nich
budou přímo podílet.
Ostatně budeme rádi
za jakoukoliv pomoc
v rámci celodenního
programu.
Dotace
Letos bylo podáno 5
žádostí o dotaci z Pl‐
zeňského kraje. Je to
jedna z mála příležitos‐
tí, jak si „sáhnout“ na
nějaké peníze. Za po‐
slední tři roky bylo
z Krajského úřadu obdrženo více
než 2 mil. Kč. Uvidíme, jak bude
našim žádostem nadále vyhově‐
no. Evropské fondy jsou takřka u
konce, ale něco z nich ještě snad
přistane i do malých obcí. My
očekáváme v následujících týd‐
nech obdržení techniky na bio‐
odpad (kolový nakladač, kontej‐
nery a nosič), ale také komposté‐
ry, které byly schváleny Svazku
obcí Pošumaví. Domácí kompos‐
téry můžeme očekávat nejdříve
za rok, teď totiž začíná papírová
část práce.
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Opravy a údržba
Začali jsme opravou povrchu
plochy před hasičárnou v Rabí,
kde docházelo již dlouhá léta
k brodění se v bahně. Oprava
kufru „svépomocí“ bude sloužit
adekvátně technice a pohybu,
který tam probíhá. Když pršelo,
tak vývoz zaplněného kolečka
hlínou z garáže nebyl ničím div‐
ným
a jako malý hasič si pamatuji, že
po tání sněhu nebo jarních deští‐
cích byla značná část povrchu
zapovězena každému řidiči naší
staré cisterny. Ne, to přeháním,
protože většinou jsem při jaké‐
koliv hádce chlapů slyšel: „No ty
v..le, co jsem měl asi dělat!!!!“.
Ony třicet centimetrů hluboké
vyježděné promáčené koleje jsou
už minulostí. Pokud by se napl‐
nily představy, které se rýsují ze
strany MAS Pošumaví, která při‐
pravuje dotační výzvu na rekon‐
strukce a výstavbu hasičáren,
současný povrch nebude žádnou
překážkou.
Nová pošta Partner
Přechod pošty pod křídla obce
jste jistě zaznamenali snad pouze
tím, že zboží, které bylo vidět
kolem paní pošťačky, zmizelo. Je
to tam takové prázdné, ale ne‐
bojte se. Většina věcí, které tam
dosud byla, sloužila pro vnitřní
potřebu organizace pošty. Nás
čeká rekonstrukce místnosti. Vý‐
měna zdroje vytápění
(akumulačky nahradí teplovodní
topení z nedalekého elektrokot‐
le), výměna podlahy, elektroin‐
stalace, elektronického systému
zabezpečení atd…. Otázka je
hlavně termínová. Řemeslníci
jsou vytíženi na 150% a skloubit
několik řemesel do krátkého ča‐
sového úseku je v dnešní době
přímo nadlidským výkonem. Re‐
konstrukce se neobejde bez do‐
časného přestěhování pošty do
kanceláře MěÚ. No, uvidíme, jak
se to vše povede. Další etapou
bude rozšíření služeb a provoz‐
ních hodin.
Voda

Pitná voda mi nejde takříkajíc
přes žábry, tak bych mohl shr‐
nout období od prosince 2017.
Zaznamenal jsem to nejen z otá‐
zek dvou občanů, ale i sám při
používání vody. Co se děje s vo‐
dou? Abych vás uklidnil, tak se
neděje nic. Pouze jsme v polovi‐
ně prosince obdrželi nové zaříze‐
ní na dávkování chloru ve vodo‐
jemu. Staré zařízení dávkovalo
chlor konstantně. Dávkování
chloru probíhalo ve stejném
množství ve dne i v noci. V noci
se voda takřka neodebírá a ve
dne může spotřeba vystoupat až
na 130 m3 v letních měsících
a v té době bylo velkým rizikem
kontaminování vody nějakými
bakteriemi, které běžně může
obsahovat. Nové zařízení chloru‐
je vodu v závislosti na jejím čer‐
pání do vodojemu. Čerpací zaří‐
zení je osazeno pulsními vodo‐
měry, které dávají povel dávko‐
vači, kde je možné nastavit dáv‐
ku v závislosti na aktuálním do‐
dávaném množství vody do vo‐
dojemu. Původní plán byl sice
dávkovat chlornan přímo do
hlavního potrubí v závislosti na
odběru vody spotřebitelem, ale
reakční doba chlornanu ve vodě
je cca za 18 minut. Po osazení
přístrojem byla dávka nastavena
dle běžné normy, po třech dnech
bylo postupně dávkování snižo‐
váno, až na dnešní hodnotu. Ma‐
ximální hodnota dle vyhlášky je
0,3 mg/l volného chloru. Naše
současná hodnota je 0,03 mg/l.
Staré dávkovací zařízení ji doká‐
zalo také udržet např. na hodno‐
tě 0,04 mg/l, ale to bylo pouze
dílem náhody, která byla závislá
na mnoha faktorech. Pokud vám
přesto chlor ve vodě nevoní, stačí
nechat vodu odstát, kapka citro‐
nu nebo led vše napraví, o převa‐
ření ani nemluvě. Voda v lahvích
v lednici se může skladovat také
pouze 24 hodin.
Bílé zbarvení vody
Po natočení do sklenice je způso‐
beno rozpuštěným vzduchem.
Ve studené vodě se při kontaktu
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s teplými rozvody v domě nebo
průtokem vody přes perlátor
vzduch uvolní a velké množství
vzduchových bublinek zbarví
vodu do bíla. S tímto problémem
se můžete setkat také při opra‐
vách potrubí. Pokud máte na vo‐
dovodním kohoutku instalován
perlátor, dbejte na jeho čistotu.
Zanesené sítko může bílé zbarve‐
ní zintenzivnit a také měnit chu‐
ťové vlastnosti vody. Stejně tak
vnitřní rozvody vody ze zkorodo‐
vaného železného potrubí vám
na chuti nepřidají.
Rábská voda je škodlivá….?
Za nevědomost platíme všichni.
Častým tématem diskuzí nad
rábskou vodou je její tvrdost.
Všeobecná nevědomost nad tou‐
to problematikou způsobuje
mnoho negativních reakcí. Po‐
kud jsou to však hospodyně pe‐
čující o nerezové pomocníky do‐
mácnosti, tak je reakce na místě,
ale v ostatních případech je li‐
chá. Vápník a hořčík, který způ‐
sobuje tvrdost vody je základním
prvkem, který je nutný pro náš
organismus. Je obsažen v kos‐
tech, zubech, krvi a dalších těles‐
ných tkáních. Optimální hodno‐
ta tvrdosti vody by se měla pohy‐
bovat mezi 2 – 3,5 mmol/l. Ráb‐
ská voda je tvrdá, ale není velmi
tvrdá. Její tvrdost je 3,38 mmol/l,
pokud ji čerpáme z vrtů. Tato
tvrdost je pro naše tělo přínosná.
Chlapy, doplníme‐li čepovanou
dvanáctku, která má také přízni‐
vou tvrdost, rábskou vodou, je
spokojen nejen hospodář, ale i
rábský šenkýř. Obsah vápníku
v rábské vodě je 111 mg/l a hořčí‐
ku 15 mg/l. Denní příjem vápní‐
ku by měl být v rozmezí 800‐
1000 mg
a hořčíku 300 mg. Překyselený
organismus je problémem sou‐
časné doby a tvrdá voda je zá‐
kladní obranou.!!!!!
Sběr použitého potravinářského oleje
a tuků na sběrných místech separovaného odpadu.
Nevhazujte oleje od aut!!!!
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Stromy

Čepická lípa před pokácením

Čepická lípa - zdravotní stav větvení

V našich obcích byly pokáceny rizikové stromy. Tomuto
rozhodnutí předcházelo provedení inventarizace a posou‐
zení zdravotního stavu ze strany odborníka. Máme požá‐
dáno o dotaci z Plzeňského kraje na úpravu a ošetření
stromů v intravilánu, které proběhne v průběhu roku
a bude probíhat také v následujících letech. Současně bu‐
de provedena podzimní výsadba na místech, kde došlo
k pokácení stromů. Jedním z diskutovaných stromů byl i
ten v Čepicích u křížku. Tato lípa stojící na pozemku sou‐
kromých vlastníků byla zahrnuta do posouzení. Strom
měl nasazenou sekundární korunu ve 2 metrech. Větvení
bylo vyhodnoceno jako nestabilní a celkový zdravotní stav
byl shledán jako špatný. Je na místě říct, že strom mohl
přežívat dlouhá léta. Jestli je tím myšleno 20 let, 80 let,
nebo 200 let je otázkou, na kterou bychom dostali odpo‐
věď jen pomocí křišťálové koule. Další otázkou je, jestli na
místě nemohou růst dvě nové lípy, které budou ošetřová‐
ny. Všechny souvislosti s pokácením je třeba dát na misku
vah a věřte, není to lehký úkol. Pokud dojde nakonec ke
skácení z mnoha důvodů, vyvolá to mnoho ohlasů, které
jsou takřka vždy nesouhlasné. Toto osobně respektuji,
nicméně ochrana vyšších zájmů je nadřazena běžnému
hlasu. Stav stromu byl projednán s vlastníky. Pan Lukáš
Leo jako spoluvlastník také souhlasil s revitalizací místa.
Pana Lea zmiňuji, jelikož mi vyprávěl mnoho příběhů o
Čepicích a jeho úctyhodný věk a vztah k místu si zaslouží

respekt. S tatínkem obhospodařovali políčko u křížku.
V té době tam byly dvě lípy. Jeho souhlas s pokácením byl
vysloven především z důvodu bezpečnosti, i přestože je
v místě malý pohyb osob. Nastavení současné legislativy je
silně na straně vymahatelnosti jakékoliv náhrady za coko‐
liv a selský rozum jde stranou. Pakliže jste vlastníkem rizi‐
kového stromu na veřejném prostranství, nese to velká
rizika, která vnímáte, pouze pokud jste tím vlastníkem.

Elektrospotřebiče vynesete před dům a my je odvezeme
tel.: 731 264 220
Tato služba je zajišťována z důvodu efek vního třídění a manipulace s těmito spotřebiči u hasičárny na
Rabí. Elektrospotřebiče musíme třídit podle požadavků odvozce, tak aby byly nakládány podle harmonogramu jejich dalších vykládek. To znamenalo zbytečnou namáhavou manipulaci ze strany zaměstnanců.
18
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Buděticko-Rábský fotbal
Největší mise začíná!!!

Na můj dotaz ‐“co no‐
vého?“, lakonicky od‐
Budětickému fotbalu je tepr‐ pověděl ‐“nic, moc“. Ano, valná
hromada, konající se tradičně
ve 6 let a už stojí na prahu
v
hostinci „U Šafandů“ proběhla
největší výzvy, kterou je zá‐
chrana v našlapaném Okres‐ v tichosti a bez fotodokumenta‐
ce, za zavřenými dveřmi, bylo
ním přeboru.
potřeba si říci, jak na jaro. Nejví‐
Tento úkol, který je mimocho‐
ce asi potěší návrat dlouhodobě
dem podle fanoušků reálně
zraněných opor R. Melky ml.,
v silách mužstva, by se zdálo žá‐ jehož góly na podzim významně
dá velká gesta. Ale nic takového chyběly a stopera V. Hozmana,
se neděje, největší devizou je ví‐ jistoty zadních řad.
ra ve vlastní síly, takže velké pře‐
stupy nečekejte. Hlavní událostí
je tedy fakt, že se vrací
„spasitel“ , kouč a jeden ze zakla‐
datelů klubu Zbyněk Chmelík.

Zbyněk tradičně naordinoval
soustředění na běžkách a roze‐
psal tréninky v hale. Přípravu
ovlivnily silné mrazy, takže v do‐
bě uzávěrky byl sehrán jediný
přípravný zápas, který Budětice
vyhrály nad Volyní 9:1. Treﬁly se
všechny opory, obrana, zdá se,
by mohla fungovat, a tak se uká‐
že až při prvním mistrovském
mači doma s Lubami, jaká ta pří‐
prava vlastně byla. Tak mnoho
štěstí – budětičáci.
‐rt‐

FK Budě ce 2012 - soustředění r. 2018
Zbyněk Chmelík - hlavní postava klubu
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Ohlédnutí Rober a Töpfera
Metamorfózy aneb starosta na Madagaskaru
„ Na východě slunko zapadá,
je právě poledne.....“, tak za‐
číná slavná báseň neznámé‐
ho autora, kde je všechno ji‐
nak.

V průběhu Vánoc jsme se
dozvěděli, že vyobrazovat kome‐
tu nad betlémem je historický
omyl, v době narození Krista na
obloze žádná nemohla být
a hned se objevily úvahy, zda
Analytici slibovali, že rok 2018
bude pěkný ﬁčák a skutečně, zdá k této slavné události nedošlo
se, nic není tak, jak má být. Do‐ jindy, dříve. A nectí se ani zave‐
dené tradice, konat masopust po
konce jsem dostal vynadáno od
vlastní rodiny, když jsem si dovo‐
lil nazvat Bc. Petru Koukolovou
celebritou (no uznejte, kdo má
v rodném listě 17.11.1989). Někdo
si na tom staví kariéru, třeba Mi‐
chal David se chlubí tím, že je
narozen ve stejný den jako bož‐
ský Karel Gott (ale v jiný rok).
Ale všechno je jinak, celebritou
se Petra necítí (škoda, já bych se
dmul pýchou), a tak se jí touto
Popeleční středě je fakt přes čá‐
cestou omlouvám.
ru.
Inspirací k této úvaze mi byl
Na začátku ledna jsme prožili,
nádherný koncert „Velkoboru“
pro někoho nudnou, volbu hlavy
v adventní čas na sklonku roku
státu. Bylo zajímavé sledovat in‐
terpretace, odpůrci mluvili o těs‐
ném vítězství, příznivci o vítěz‐
ství drtivém, vždyť kromě Prahy
byl president zvolen všude. Ale
nechme politiky, kteří rozdělují
a rozhádávají i rodiny, v únoru

v multifunkčním domě.
Samozřejmě pod vedením úžas‐
né Radky Kočí, která sbor skvěle
vede a ještě se na ni hezky dívá.
Pochopitelně jsem jí šel po kon‐
certě poděkovat a neodpustil si
otázku, kdeže je pan starosta?
„Na Madagaskaru“, bezelstně od‐
pověděla. „ Á, pěkná dovolená“
zazáviděl jsem. „Ale nééé, v Plz‐
ni, na muzikálu“ ‐ zvonivě se
smála. Jak říkám, všechno je ji‐
nak.

potěšila olympiáda a EsTerminá‐
torka zase rozcupovala běh dějin
a vytřela zrak specialistkám tak
neuvěřitelně, že to některé tele‐
vize (bohužel i naše) ani neza‐
znamenaly a zase jsme byli „Češi,
Češi“, slzeli jsme dojetím a objí‐
mali se s úplně cizími lidmi.
A pak, že jsme národ rozhádaný.
V této souvislosti, víte, co je
20

vrchol arogance? Když se někdo
zeptá – co to je ten paralelní sla‐
lom ? (vlastní zkušenost).
Únor končil historickými mra‐
zy, většími než na severní točně
a opět se přepisovaly dějiny
(pozor, opět nesmysl, dějiny se
mohou jenom tvořit). Díky tomu
jsme si po dlouhé době mohli

užít krásné venkovní bruslení
Hlavně, že zůstává na svém
místě to, co milujeme a můžeme
si na to sáhnout, Otava dál ne‐
měnně zurčí pod hradem a jaro
je blízko, tak si ho užijte.

‐rt‐
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Info
MěÚ Rabí - úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Pátek

8:00 - 12:00

12:30 - 14:00

Opustili nás
12. 2. 2018 Václav Jech z Rabí ve věku 75 let
1. 3. 2018 Václav Slunka z Čepic ve věku 78 let
16. 3 2018 Josef Kazda z Čepic ve věku 66 let

MěÚ Rabí - pracovní doba
Pondělí

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Úterý

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Středa

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Čtvrtek

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Pátek

7:00 - 12:00

12:30 - 15:30

19. 3. 2018 Jaroslava Turková z Rabí ve věku 90 let
20. 3. 2018 František Švehla z Bojanovic ve věku 58 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Oslavenci v dubnu 2018

Starosta tel.: 731 264 220
Účetní, matrika tel.: 737 018 098
………………………………………………………….
Poštovní úřad Rabí
Pondělí

13:00 - 16:00

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

Pátek

Poštovní úřad tel.: 604 350 946

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

Čtvrtek

13:00 - 18:00

Sobota

08:00 - 12:00

Rabí

65 let

Rejšková Jana

Rabí

90 let

Polanková Libuše

Rabí

85 let

Vokatá Božena

Rabí

75 let

Fialová Jaroslava

Rabí

80 let

Zachová Hilda

Rabí

65 let

Bláhová Jaroslava

Bojanovice

60 let

Nezpěváková Zdeňka

Rabí

90 let

Homolková Marie

Rabí

Oslavenci v červnu 2018

………………………………………………………….

13:00 - 18:00

Leopold Milan

Oslavenci v květnu 2018

13:00 - 16:00

Úterý

60 let

13:00 - 15:00

65 let

Motyčáková Jaroslava

Rabí

80 let

Podlesný Ladislav

Rabí

70 let

Barborka Vladimír

Bojanovice

80 let

Brejchová Drahomíra

Rabí

60 let

Racek Petr

Rabí

Oslavenci v červenci 2018

………………………………………………………….

70 let

ČEVAK a.s. - pobočka Sušice

Heřmanová Anna

Rabí

Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Vývoz domovních septiků .

Jubilan , kteří nechtějí být zveřejňováni v této rubrice, nechť
oznámí tuto skutečnost na MěÚ Rabí (údaje čerpáme z dostupných veřejných zdrojů, šeptanda, spolužáci, přátelé).

Objednávky - tel.: 602 539 950
………………………………………………………….
ČEZ - poruchová služba

Narodili se
Jiří Brabec, Rabí
Lucas Luiz De Souza Santana, Rabí
Blahopřejeme k narození dítěte.

Hlášení poruch elektřiny, výpadky elektřiny
Bezplatná telefonní linka: tel.: 800 850 860
21

Středa 28. 3. 2018

Upozornění: ostatní pracovní záležitosti sdělíme na dotázání.

Vydává Rabský okrašlovací

Příští číslo
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Vychází 6x ročně. Evidenční
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