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Úvodník  

Tak mi souse-
di koncem 
léta odletěli 
až k protinož-
cům a tento-

krát na půl roku. Je mi tu 
po nich smutno. A jako 
pokaždé, když jsou pryč, 
si ráda vezmu na starost 
jejich kočky. Vlastně je 
chodím jenom krmit. Už 
loni jsem se trochu obá-
vala, jak to zvládnu. Koč-
ky totiž nežraly pospolu. 
Jedné stačilo nasypat do 
misky a volat "čičí" než 
skočila z vodru, ale za 
druhou soused chodil po 
zahradě až k lesu - klepal 
lžičkou na plechovku a 
taky volal "čičí " a milosti-
vě přemlouval, aby při-
běhla. No, to asi takhle 
dělat nebudu, každou 
zvlášť nahánět. Půjdu na 
to jinak. Dva dny jsem 
kočkám nedala ani Ň.      
A ejhle, třetí den mi jdou 
obě kočky naproti společ-
ně. Mňoukají na přivíta-
nou, skoro se třou o nohy, 
jdou až k miskám a svor-
ně žerou z jedné, i když 
každá má svoji, a až po 
chvilce se oddělí. A tak už 
to zůstalo. Žádnou už 
jsem nikdy nemusela na-
hánět zvlášť.       .                                                                
A když je teď vidím, jak si 
spolu pochutnávají na 
granulkách, mám tajné 
přání: "Kéž bych to tak 
uměla i s lidmi, aby táhli 
dohromady - nejen v těž-
kých dobách." Stačily by 
taky tři dny hladu?       
 Drahuška Houdková 
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Rozhovor 
 

Někomu by mohlo připadat 
trochu divné, že se podílíš na 
vzniku těchto novin a jsi záro-
veň starostou. Jak to vnímáš 
ty? 

Já to vnímám stejně kriticky jako 
moji kritici. Po vzoru Bakaly a 
Babiše jsem na mediálním trhu 
významným hráčem (smích). Vý-
znam této skutečnosti není třeba 
rozvádět. Všichni dobře víme        
z médií, které nevlastní tito velcí 
magnáti, jaké výhody plynou        
z toho, mít moc nad médii. Já bo-
hužel do toho spadl nevinně. Po 
odchodu Evy Duškové jsme stáli 
ve spolku ROSa před otázkou, 
jestli vydávat noviny dále, zpraco-
vávat si je sami, nebo si je nechat 
vytvářet nějakou firmou? Ta po-
slední varianta byla relativně ná-
kladná, protože vytvoření 1 výtis-
ku Rábských novin by stálo kolem 
13 tisíc, a to bez tisku. Určitě by 
byly víc profesionální, ale na to 
nejsou přebytečné finance. Byl 
jsem zatím jediný ochotný se to 
naučit. Samozřejmě, pokud se 
najde nějaký dobrovolník na vy-
tváření novin, jsem připraven se 
této práce vzdát. Čas věnovaný 
novinám je v mém případě 24 ho-
din čistého času, i když z počátku 

to bylo 48 hodin. Je to čas, který 
mi pak schází jinde. S tím vším se 
poté veze stres, který je třeba ně-
kde odbourat…..tak občas něco 
„rozbourám“ a jedu dál. 

Paradoxem v celé této věci je, 
že tvoje manželka stála u zro-
du novin. Vnímáš v tom něja-
kou symboliku? 

No, asi jedinou, že vše, co rozdá-
váme druhým, se nám v životě 
vrátí v dobrém i ve zlém. Když 
manželka dělala při mateřské 
„dovolené“ a své podnikatelské 
činnosti tyto noviny, tak to bylo 
po večerech. Většinu článků pře-
pisovala z psaného textu do počí-
tače a dlouhé večery trávila nad 
sazbou novin. Já kroutil hlavou a 
divil se, jaký to má význam věno-
vat dlouhé hodiny novinám, nad 
kterými někdo ohrne nos a po-
směvačně se zachechtá nad ama-
térismem, alespoň soudě z teh-
dejších reakcí v mém okolí. To 
jsem netušil, že odpověď dostanu 
o pár let později, když budu dlou-
hé hodiny věnovat tomu, čemu 
jsem se u ní tak divil. Postupně 
jsem zjistil, že pro každého naše-
ho čtenáře mají svůj neocenitelný 
význam. Někdo se rád zasměje 
nad jejich obsahem, jiný se rád 
něco nového dozví a druhý zase 
dostane materiál, který může 
zkritizovat do posledního pís-
menka. Jinými slovy, každý si       
v nich najde to, co potřebuje. 

Od novin přejdeme k dalšímu 
tématu a tím jsou volby. Jak 
vnímáš to předešlé volební ob-
dobí? 

Tak do jisté míry jsem to popsal 
ve volebním materiálu, který jsme 
rozdávali lidem do schránky. Ale 
co mě teď zrovna napadá? Bylo to 
hodně náročné. Předsevzali jsme 
si mnoho věcí, se kterými 
„hejbneme“, změníme je nebo 
posuneme dále. Asi bych to shr-
nul tak, že na konci toho čtyřleté-
ho období jsem byl dost vyčerpa-
ný, hlavně psychicky. To se samo-

zřejmě odráží i na fyzičce. Začne 
to kruhy pod očima, pak se přida-
jí šediny a zevnějšek se začne mě-
nit k nepoznání :-). 

Takže ty čtyři uplynulé roky 
změnily tebe jako člověka asi  
v mnoha věcech. Jakých změn 
u sebe jsi dosáhl a máš pro-
středky, jak například negativ-
ní změny potlačovat? 

Jsem toho názoru, že podstata lidí 
a jejich povah se takřka nemění. 
Zlý člověk bude celý život zlý, zá-
vistivec bude pořád závistivcem a 
dobrák dobrákem. V tomto ohle-
du mě práce moc nezměnila. 
Jsem pořád ten „stejnej Míra“, 
jako před pěti lety. I když mě ob-
čas někdo chce přesvědčovat o 
opaku, hlavně tedy z poza zad, ale 
to je běžný jev. Jediné, co jde ru-
ku v ruce s věkem, stresem ze za-
městnání a s životními zkuše-
nostmi je, že některé povahové 
rysy se staly z ostrých zaoblené a 
naopak.  

V tomto smyslu jsem se tedy asi 
změnil.  Abych se  jen nechválil, 
některé jsem naopak objevil. Tak-
že když někomu řeknu do očí 
upřímně, co si myslím, tak je to 
díky tomuto zaměstnání, dříve 
bych to neřešil a nechal plavat. 
Fyzičku jsem již zmínil. Změny    
v téhle oblasti se snažím mírnit 
sportem v míře, jakou mi čas do-
volí. Posilovnu jsem si vytvořil 
doma a v průběhu roku hrajeme  
s klukama florbal. Jak jsem na-
psal, tak pouze mírním dopady 
převážně sedavé práce, ale v bu-
doucnu bych je chtěl odstraňovat. 
Fyzickou práci aplikuji asi častěji 
než ten sport. Ta hlavu krásně 
vyčistí a většinou ji hned za sebou 
vidím hotovou na rozdíl od práce 
s úřady. Tam je vše na dlouhé lok-
ty. 

Práce do jisté míry tedy mění 
způsob našeho uvažování. Du-
ševní rovina člověka v této tvo-
jí funkci je asi také hodně 
ovlivněna. Je to tak? 

Protože je krátce po volbách, tak tradičně přinášíme rozhovor se starostou. Miroslav Krau-
cher se stal v dalším funkčním období starostou obce a obhájil tak svůj první mandát.  

pokračování na straně 4 



4 

Duševní rovinu člověka ovlivní asi 
nejvíc, když je vystaven mnoha 
osobním útokům a každodenní 
sebereflexi. V tom prvním  směru 
jsem prošel velkou cestu poznání 
a vypořádal jsem se s tím po 
svém. Dnes už si  například nebe-
ru osobní útoky tak jako dřív. Dí-
ky svému optimismu a zkušenosti 
posledních let tomu nepřikládám 
velkou váhu, protože každý si 
může myslet a říkat co chce, do-
konce i o mně. Stejně tak já si 
myslím, co chci a říkám, co pova-
žuji za nutné, ať se to někomu líbí 
či nelíbí. V této funkci se stalo 
jakýmsi obecně platným pravid-
lem,  že starosta musí údery pou-
ze přijímat, ale nevracet, ať jsou 
jakékoliv. Do jisté míry to může 
ovlivnit práci jedince a v mnoha 
ohledech je to i účel a tomu je 
třeba s nadhledem čelit. Sebere-
flexe je každý den přítomná. Neu-
stále je příležitost hodnotit u sebe 
to či ono. Příležitostí je víc než 
dost. 

Je u této práce příležitost k se-
berealizaci?  

Seberealizace v této práci přichází 
hlavně s jejími výsledky, které 
vnímám jako uspokojivé, ale po-
řád je co zlepšovat. V duševní ro-
vině je pro mě uspokojující, když 
nás někdo pochválí, tedy všechny, 
kdo se na práci pro veřejnost po-
dílí. Není to samozřejmě tak čas-
to, abychom nezpychli. Každý 
volič v obci je a může být s něčím 
nespokojený, stejně tak já. Není 
to právě tím motorem, jak něco 
měnit k lepšímu? Kdybychom byli 
pouze spokojeni, tak  za chvíli 
budeme zase nespokojení s tím,    
s čím jsme byli dříve spokojení a 
tak pořád dokola.    

Jak hodnotíš nebo vnímáš ob-
dobí těchto komunálních vo-
leb? 

Vnímám, že byla jistá nervozita 
mezi lidmi, jak to dopadne pro to 
či ono sdružení, co vlastně bude 
po volbách, co se změní či ne-
změní. To je určitě běžné v tomto 
období pro všechny obce a lidi     
v nich žijící. Volby byly ušetřeny 
nějakých zákeřností mezi kandi-
dáty a to je pozitivní, tedy kromě 
jedné akce. Jeden kandidát voleb 
rozesílal poštou mezi lidi moji 
starou fotku, kterou stáhl z face-
booku a doplnil ji ručně psanými 
texty. Jelikož je náš rukopis neza-

měnitelný, i když ho chceme 
změnit, tak jsem ho odhalil. Dál 
jsem to ale nijak neřešil, jelikož 
tento akt zoufalství vypovídá o 
tom aktérovi vše.  Já osobně jsem 
byl před volbami v naprostém 
klidu, a to i v otázce, kdo bude 
starostou.  

Pokud jsi byl v klidu, tak z ja-
kého důvodu?  

V klidu jsem nebyl z důvodu  vy-
sokého mínění o nás a o mé oso-
bě, ale z jiného. Funkce starosty 
bývá, pokud není v průběhu 
funkčního období starosta odvo-
lán, maximálně na čtyři roky.  Ty 
čtyři roky práce končí dnem vo-
leb. Pak je vše pouze výsledkem 
vůle voliče. Starosta by  měl při-
jmout neúspěch  (nezvolení do 
funkce starosty) bez jakéhokoliv 
pocitu křivdy vůči jinému kandi-
dátovi. Křivda je totiž v tomto 
smyslu pouze obranná reakce na-
šeho ega vůči někomu jinému. 
Nahrazení někým jiným vyplývá   
z podstaty této volené funkce a       
v tomto smyslu určitě není na 
místě cítit se ukřivděně nebo bát 
se čehokoliv. No a ten klid před 
volbami z výše popsaného prame-
ní.  

To může ale pro někoho zna-
menat, že působení starosty je 
limitováno těmi čtyřmi roky a 
dovolím se zeptat, pouze těmi-
to roky? 

Takhle by to mohlo znít, ale i přes 
výše zmíněné je nutné doplnit, že 
k této práci je třeba přistupovat    
s časovým rozsahem delším než 
čtyři roky. Jinak by to mohlo vést 
k tomu, že se člověk usadí do 
kanceláře úřadu právě jen na ty 
čtyři roky, jen aby něco přečkal a 
bral za to plat. Zatím vize, plány a 
představy o dalším směřování ob-
cí mám. Pokud je však mít nebu-
du, tak bude na čase ukončit tuto 
práci, pokud to neudělá sám volič 
skrze volené zástupce. 

Jak pohlížíš na minulé volby 
(2014) s odstupem času?  

Tehdy bylo patrné, že určitá část 
voličů chtěla změnu. Tady se asi 
hodí připomenout, že my tu změ-
nu docílili v minulém volebním 
období spojením s druhou kandi-
dátkou. Názorově jsme se nelišili. 
Tehdy jsme tu změnu představo-
vali každý za své sdružení, ale 
zastupovat společně 59,56% hlasů 

voličů bylo tehdy zcela logickým 
krokem, i když se to někomu tře-
ba nelíbilo. Letos se volby dopa-
dly jak dopadly a za čtyři roky 
může být vše úplně jinak.   

Jak vnímáš pohled pana prezi-
denta na přímou volbu staros-
ty, která asi souvisí s tím, co 
teď probíráme? 

Zatím to vnímám jako jeden         
z mnoha názorů někoho, s kým se 
v určitých věcech ztotožňuji a       
v mnoha věcech ne. Zatím nebyl 
od pana prezidenta slyšet žádný 
náznak toho, jaké legislativní 
změny by to muselo doprovázet. 
Takže si dovolím spekulovat a 
vycházet z běžné praxe. Přímá 
volba starosty by byla pro voliče 
příjemná možnost, jak konkrétně 
ovlivnit, kdo bude pro ně praco-
vat na radnici. Jestli by dokázala 
ještě více rozdělit lidi než volba 
nepřímá, je otázkou. Otázkou je 
také to, jak by to na schůzích za-
stupitelstva vypadalo, kdyby vět-
šina zastupitelů byla z jiného 
uskupení nebo názorového prou-
du, než lidmi zvolený starosta. Jak 
jsem zjistil za ty čtyři roky, může 
být dost těžké pro některé zastu-
pitele oddělit osobní antipatie ke 
starostovi od běžné práce pro ši-
rokou veřejnost. Tím nechci niko-
ho jmenovat ani napadat. To je 
běžný jev a člověk je tak od příro-
dy asi nastaven. Ale vezmi v potaz 
to, kdyby takové zastupitelstvo 
mělo většinu. Bude určitě snadné 
starostu vyštípat, znechutit mu 
práci. Byl by v takovém případě 
dosazen nový? Těch otázek se   
nabízí celá řada. Kdysi se speku-
lovalo, že by přímá volba připada-
la v úvahu u větších obcí, napří-
klad nad 5 až deset tisíc. To by 
mohlo teoreticky mít smysl, pro-
tože tam je tato funkce více poli-
tická a také zabezpečená na mno-
ha frontách úředníky a zaměst-
nanci, kteří mají na starost své 
sektory místní správy. Tam běžná 
správa obce funguje bez ohledu 
na sílu mandátu starosty. Na ma-
lých obcích je to hlavně o práci 
toho jedince, který zabezpečuje a 
řídí chod běžné správy obce         
v mnoha oblastech, o kterých se 
běžně neví a nepřemýšlí, nebo 
jsou brány jako samozřejmost. 
Nestabilita by v tomto směru zna-
menala velké komplikace pro or-
gány státní správy, dodavatele  

pokračování na straně 5 
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Okénko do života v obcích  

služeb, se kterými musí obec spo-
lupracovat.    V konečném důsled-
ku by byla komplikací i pro obča-
ny. Asi jsem to hodně rozvedl, tak 
bych to ukončil takto: 

Přímá volba? Nejsem si jistý, jestli 
je naše společnost na takový krok 
připravená. 

Jaké jsou tvoje vize minimálně 
do dalšího volebního období? 

Na to existuje jednoduchá odpo-
věď, ale složitý postup. Běžnou 
správou nezatěžovat občany. 
Zlepšovat to, co nás obklopuje. 
Využívat spolufinancování z ci-
zích zdrojů. Tady si dovolím zmí-
nit, že jsme svázáni především 
příjmy, se kterými můžeme hos-
podařit nad rámec běžných výda-
jů. Bohužel, každý dobrý nápad či 
myšlenka, jak co vylepšit, je pří-
mo spjatá s tím, co si můžeme 
dovolit. Někdy se potýkám            
s mnoha dobrými myšlenkami a 
nápady lidí, ale pak je nutné podí-
vat se do obecní kasy. Myslím si, 
že pokud bychom měli na hro-
mádce třeba 200 milionů, tak bě-
hem deseti let bychom byli 
schopní udělat vše, po čem všich-
ni toužíme a pak bychom se vě-
novali pouze údržbě. Ale co by-

chom chtěli dál? Měli bychom 
touhy a další potřeby? Asi ano, ale 
během těch deseti let s těmi 200 
milióny bychom příštích sto let 
neměli co řešit. Nebyla by tady 
nuda? Nebyla, ono by se zase ně-
co k práci našlo. 

A co aktuálně řešíš? Co tě za-
městnává? 

Jen krátce vypíchnu to hlavní. 
Mezi ty hlavní věci patří určitě 
řešení uznatelnosti nákladu na 
nakladač od Státního fondu život-
ního prostředí. Územní plán je 
také v běhu a ještě nás čeká 
spousta práce. Řešení opravy sil-
nice od náměstí do Dvora je stále 
velký administrativní oříšek. Uza-
vírání ukončených dotací od Pl-
zeňského kraje, od Nadace Via. 
Momentálně řeším personální 
obsazení přímo na úřadu. Paní 
Nováková je dlouhodobě nemoc-
ná a je velká pravděpodobnost, že 
se hned tak nevrátí. V současné 
době jsme na úřadu ve velkém 
tlaku z důvodu této absence. Ně-
kdo by mohl namítnout, že dříve 
to zvládala jedna osoba. Kéž by to 
tak platilo i dnes. Byrokracie ne-
zná mezí. Proto si přeji, aby obča-
né využívali především úřední 

dny pro běžné záležitosti. Sou-
středit se totiž nad titěrnou prací 
s čísly a přitom se mnohokrát 
denně odpoutávat od této práce  
k řešení běžných záležitostí s ob-
čanem (mimo úřední dny) je ná-
ročné. Běžná agenda  vůči státní 
správě a ta vnitřní účetní je časo-
vě náročná. K dokončení této prá-
ce slouží právě  neúřední dny.  

Co bys závěrem našim čtená-
řům vzkázal? 

Vážení čtenáři, všem přeji, aby 
každý zvládal s nadhledem běžné 
životní strasti a aby jich bylo co 
nejméně. Ať vás obklopuje opti-
mismus, který se obecně z našich 
životů ztrácí. S tím souvisí myš-
lenka člověka s velkým Č. Když se 
ptali Dalajlámy, co ho na lidech a 
lidskosti nejvíc překvapuje, odpo-
věděl: "Lidé. Protože obětují zdra-
ví, aby vydělali peníze, potom 
obětují peníze, aby znovu získali 
zdraví, potom se tak znepokojují 
minulostí a budoucností, že si 
neužívají přítomnosti a.. tak neži-
jí ani v přítomnosti ani v budouc-
nosti. A žijí tak, jakoby neměli 
nikdy zemřít a potom zemřou bez 
toho, aby předtím žili.“ 
Děkuji za rozhovor, Radka Kočí. 

Oslava 100 let ČSR v Rabí 
V sobotu 27.10.2018 jsme se sešli na náměstí 
v Rabí, abychom si připomenuli sto let na-
šeho státu. 
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo kolem 50 ob-
čanů s dětmi a mohli jsme se zahřát horkým 
čajem. Starosta města Mirek Kraucher pronesl 
krátký projev, hasiči položili k pomníku pad-
lých z 1. světové války věnec a minutou ticha 
jsme uctili památku všech obětí. Potom jsme 
vyslechli naší krásnou hymnu a v průvodu jsme 
se vydali na cestu s lampiony do Hlinovatek, 
kde došlo k symbolickému zasazení lípy svobo-
dy. Děti si na plácku zaskotačily a vůbec jim 
nevadil ani déšť. Potom už nás čekala na ná-
městí ohňová šou v podání Rytířů ze Žichovic a 
malý ohňostroj. Oslava založení republiky po-
řádaná městem, spolkem ROSou a hasiči pro-
běhla důstojným způsobem a přítomným se 
program líbil. Děkujeme všem, kteří si i v tak 

nevlídném počasí našli čas a přišli s námi spo-
lečně oslavit toto významné výročí v historii na-
ší republiky.           -mj- 

Sázení lípy na Hlinovatkách 
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Letní grilování v Hlinovatkách 

Takový krásný a klidný kout, jaký máme na 
plácku v Hlinovatkách, musíme v létě využít 
ke společnému setkání. 
A ten den nastal 4. srpna, kdy jsme se sešli u 
grilu a pivečka. K dispozici byly klobásy, pro dě-
ti limo, pro dospělé čepované pivíčko, ale každý 
si mohl přinést své vlastní pokrmy na grilování. 
Toho se ujal Vláďa Brejcha, který neúnavně otá-
čel klobásy na grilu, dokud nezbyla ani jediná. 
Vše se snědlo a vypilo a přitom se neustále poví-
dalo, vyprávělo, děti si hrály a dováděly na spor-
tovních zařízeních a všem bylo určitě moc dob-
ře. Rozešli jsme se až za tmy a v příštím roce si 
to opět zopakujeme.                                          -mj- 

Celý letošní rok se připomíná výjimečné 
výročí sto let od založení Československé 
republiky. Oslavy vyvrcholily o posledním 
říjnovém víkendu, kdy na mnoha místech 
České republiky proběhlo nespočet vzpo-
mínkových akcí. Výjimkou nebyla ani naše 
obec.  

     Vsobotu 27.10.2018 jsme se za chladného a 
deštivého počasí sešli na návsi, abychom si i my 
připomněli toto stoleté jubileum.  
     Nejprve nás všechny přivítal starosta hasičů 
Láďa Prchal. Poté převzal slovo Luboš Brabec a 
krátce promluvil o vývoji našeho českého státu. 
No a pak už se naše zraky upřely na pomník 
obětem z první a druhé světové války, předem 
vyzdobený vlajkami. Právě k němu totiž zástup-
ci SDH ve slavnostních uniformách položili za 
nás všechny věnec v národních barvách, který 
všem našim obcím poskytl starosta. Po vyslech-
nutí hymny jsme se odebrali do kempu, aby tam 
hasiči společnými silami zasadili lípu stoleté 
státnosti. Doufejme, že se tomuto „Stromu svo-
body“ bude dařit a že bude na dlouhá léta 
vzpomínkou na naše kořeny.  
     Na závěr jsme si všichni zazpívali oblíbenou 
píseň T.G.M. „Ach synku, synku“ a pak ještě 
chvíli společně poseděli a popovídali ve vyhřáté 
klubovně.                                       –jk- 

SDH Čepice u pomníku padlých  

Připomenutí stoletého výročí republiky v Čepicích 

Letošní novinku - pořádání bleších trhů na hřišti v Ra-
bí - si na svá bedra vzala Jaruš Brejchová. Zkusíme a 
uvidíme- bylo motto obou trhů v červenci a srpnu. 
Zhotovila plakáty, zajistila i ochotné prodejce a čekalo se 
jen na návštěvníky. Těch pravda moc nebylo, protože cestu 
na hřiště mnozí těžko hledali v tom bezpočtu parkujících 
aut turistů všude na volných prostranstvích. Hřiště je oprav-
du od náměstí vzdálené, určitě pro příště najdeme prostory 
blíže centra. Nikdo z návštěvníků neodešel s prázdnou, na-
koupit za levný peníz využili všichni, včetně prodejců. Příští 
rok bude mít akce větší reklamu a také najde vhodnější pro-
story.                                                                                         -rd- 

Bleší trhy na rábském hřišti 

Láďa Brejcha při grilování  klobás 

Bleší trh na hřišti v Rabí 
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Pouliční zpívání v létě není jen fenomén 
velkých měst, ale dorazilo už i k nám na 
Rabí. 
O to příjemnější bylo zjištění, že hudebníci ma-
jí vztah k našemu městečku, zpěvačka je ze ši-
roké rodové větve Chmelíků. V loňském roce se 
uskutečnilo jedno muzicírování, letos si hudeb-
ní dvojice Jenmy v ulicích našla čas přijet hned 
dvakrát. Hudba pro 16 strun a zpěv si našla své 
posluchače rábské i cizí a posezení na dobrém 
pivíčku u Lišků bylo tímto počinem kulturně 
zpestřeno.                                                         -rd- 

Další „hydropiknik“ po Čepicku 
Letošní léto bylo opravdu rekordně teplé, 
mělo nejvyšší průměrnou teplotu za ce-
lých 244 let od začátku dostupných měře-
ní.  
Všichni teplomilové si opravdu užili všech let-
ních radovánek. I u nás v Čepicích se Otava 
změnila z tiché a poklidné řeky v místo plné 
vodáků a koupajících se dětí i dospělých. Vět-
šina čepických se v těch parných dnech cho-
dila svlažit, nebo zaplavat do naší milované 
řeky. Děti v ní dováděly na lehátkách i na du-
ších, prostě voda byla hitem letošních prázd-
nin. Není divu, že v těchto parných dnech 
jsme uspořádali i náš oblíbený hydropiknik. 
Bylo to pro všechny příjemně strávené odpo-
ledne. Chlapi přinesli do řeky stůl, slunečník, 
lavičky a samozřejmě pivo, my ženské jsme se 
přes vodu brodily s tácy plnými dobrot. Seděli 
jsme, hodovali a dobře se bavili až do večerních 
hodin, prostě paráda. Teď nás čekají podzimní 

plískanice a dlouhá zima, ale když se podívám 
na ty krásné fotky z našeho hydropikniku, tak 
mám alespoň hřejivou vzpomínku. Tak sbohem, 
léto.                   -mš- 

Hudba pod kaštanem u Lišků 

Už jsme jich tady pár měli, tahle ale byla za-
se v něčem trošku jiná.  
Obřad se totiž odehrával ne na obecním, ale na 
soukromém pozemku. Na krásné vlastní zahra-
dě za chalupou, která byla k tomuto účelu spe-
ciálně upravená. Běloskvoucí cestička, oblouk    
s květinami, jezírko, stromečky, zkrátka paráda. 
I na lecjakém zámku to takhle hezké nemají.  
     No a zde, na tomto kouzelném místě si Věr-
ka brala Milana a Milan si zase bral Věrku.  
     Bylo to jednu srpnovou sobotu, oddával náš 
starosta, prostředí pěkné a počasí rovněž. Po 
obřadu jsme se pak všichni přesunuli do místní 
klubovny, kde byla hostina i skvělá zábava až do 
ranních hodin. Zkrátka ideální kombinace na 

to, aby to byl den, na který se jen tak nezapo-
mene. 
     My, co jsme u tohohle všeho mohli být, dě-
kujeme za tuto možnost a přejeme, aby váš další 
společný život byl neméně krásný.                    -hs- 

Opět svatba v Čepicích 

Novomanželé Valdmanovi 

Hydropiknik na řece Otavě 

Hudební duo „Jenmy v ulicích“ 
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Uspořádání autobusových 
zájezdů pro občany Rabí se 
moc neujalo, poslední plá-
novaný zájezd, ač byla do-
prava zdarma, byl pro ma-
lou účast zrušen. Nezbylo 

než se k někomu přidat. 
A protože naši dva členové Ro-
sy účinkují v Divadle z Pošu-
maví v Podmoklech, přidali 
jsme se my, rábští zájezduchti-
ví občané, k nim. Jelo nás na 

třídenní výlet na Moravu 
od nás celkem deset.     
A opravdu jsme si to 
užili. Naše palubní prů-
vodčí Míša Valešová 
každého uvítala, dostali 
jsme palubní lístek s in-
formací, kde spíme a co 
máme    k obědu. Že jsou 
ochotníci ze souboru 
velcí srandisté, doku-

mentoval i ten fakt, že na sobě 
měli kostýmy jejich poslední 
divadelní hry Knoflíková válka. 
     Viděli jsme toho hodně – 
velbloudí farmu u Chýnova, 
poutní místo s chrámem a roz-
hlednou na Křemešníku, 
ochutnali jsme nejen moravská 
vína, ale v Hustopečích i man-
dlovici, zajeli jsme do Lednice i 
do sklípku a cestou zpátky 
jsme obdivovali kuriozity         
v Muzeu rekordů    v Pelhřimo-
vě. A hlavně jsme ocenili, že 
nás čekala po návratu  z výletu 
ještě volná neděle, abychom 
obnovili síly na pracovní pon-
dělí. Díky za skvělý výlet!   
                                     -mj- 

Zájezd na Moravu 

Dne 6. července 2018 uspořá-
dal Sbor dobrovolných hasi-
čů v Čepicích VII. setkání 
harmonikářů, které se ko-
nalo v areálu místního tábo-
řiště. Pořadem provázel Jan 
Míčka.   
V bohatém odpoled-
ním programu se před-
stavily skupiny Kůrovci 
z Kašperských Hor, 
Úterníci z Horažďovic, 
Marnotratníci z Vim-
perka, Písečtí blonďáci 
z Písku, Josef Lhotecký 
z Nemějic, Zdeněk 
Krýsl z Volšov, Jan 
Míčka ze Žichovic. 
     Přestože jsme přida-
li místa k sezení, ještě 
před začátkem byla 
všechna místa  obsaze-
na. Bylo také proč. 
Vždyť se přece všichni měli na 
co těšit, protože na taková tra-
diční setkání jsou zváni účin-
kující nejen místní, ale i ze 
vzdálených regionů. A co je 
důležité, že účinkující mezi 
sebou nesoutěží, ale každý 
předvádí jen své znalosti a 

umění, které jeho muzikantský 
život provází. Po oficiálním 
úvodu se všichni účinkující se-
šli ke společné fotografii a pak 
už začala ta správná smršť ve 
hraní na harmoniky spojená se 
zpěvem.  K dobré atmosféře 

přispělo pěkné počasí, výborná 
obsluha a pár sladkých pochu-
tinek od našich  čepických 
děvčat. Bohužel v průběhu od-
poledne se obloha zatáhla a 
pak to začalo. Takový trvalý 
dvouhodinový déšť jsme dopo-
sud nezažili. Většina přítom-

ných však vydržela. A měla se 
na co těšit. Od 18:00 hodin vy-
stoupilo populární duo děvčat 
z televizní stanice Šlágr  
"PIŇAKOLÁDA". Nadšené re-
akce přítomných a  večerní slu-
níčko jen  podpořily názor, že 

se jedná o jedno z nejú-
spěšnějších setkání. Na 
závěr příjemně strávené-
ho odpoledne byla jako 
vždy volná zába-
va.  A tak se zpívalo, 
tančilo a veselilo do noč-
ních hodin. Návštěvníci 
s velkým uspokojením 
opouštěli náš pěkný are-
ál se slovy „děkujeme a 
za rok se rádi vrátí-
me“.  Už nyní se těšíme 
na další ročník VIII. se-
tkání harmonikářů, kte-
ré se bude konat  v so-

botu dne 13.7. 2019 od 14:00 
hodin a pro velký úspěch bude 
znovu při tom třešnička na 
dortu "PIŇAKOLÁDA". Děku-
jeme Městskému úřadu Rabí 
za spolufinancování této krás-
né akce.          -jš- 
                      foto: Jaroslav Potužník  

VII. setkání harmonikářů v Čepicích 

Účastníci zájezdu– rozhledna na Křemešníku 

Harmonikáři s hlavním organizátorem Jardou Šubou  
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Dětský den v Čepicích 

pokračování na straně 10 

Sedm statečných. To je sice 
dost známý pojem, ale na 
Čepice je to zatraceně málo. 
Tady máme těch statečných 
mnohem víc. To statečných, to 
myslím v tom slova smyslu, že 
se dotyční vydali do kempu 
tábořit a někteří z nich dokon-
ce spali úplně poprvé jinde než 
doma s rodinou. A to už tedy 
statečnost fakt je.  
     A kolik že těch statečných 
vlastně bylo? 18. Slušnej oddíl. 
15 dětí s námi bylo takřka neu-
stále a zbylí 3 dle svých mož-
ností. Jak brigádnických, tak i 
těch separačně úzkostných.  
      Konkrétně jmenovitě to 
byli: Janička, Barunka a Terez-
ka Haisovy, Ládík a Zdenda 
Dobiášovi, Dominik a Tadeáš 
Zahrádkovi s Péťou, Andrejka a 
Patrik Ježkovi, Štěpa Kůs, Kuba 
Kazda, Nelča Brůhová a Eliška 
a Mareček Sulánovi. A ti tři 
příležitostní byli: Ládík Prchal, 
Dáda Ježek a Rostík Dobiáš. 
Jen podotýkám, aby nedošlo    
k nějaké mýlce, že u Ládíka a 
Dády se o tu separační úzkost 
opravdu nejednalo :-) 
     Takže tábor byl už v půlce 
července, počasí pěkné, ale ješ-
tě ne ta úplně největší vedra. 
Zkrátka super. Myslím, že se 
povedl. My dospělí jsme se 
shodli, že byl nejlepší za všech-
ny ty předešlé roky. Ale přes-
něji by vám to řekly děti.  
     A co jsme vlastně ty čtyři 

dny dělali? No přece to, co se 
obvykle na táborech dělává. 
Hry, soutěže, stopovačka, po-
sezení u ohně, vaření na ohni  
v kotlíku, koupání, noční stez-
ka odvahy, výlet (v našem pří-
padě opět na Rabí). Poslední 
den si pro nás zase děti na 
oplátku připravily námi na-
prosto nečekanou, ale o to 
úžasnější, stopovačku s rozma-
nitými úkoly. Vedla z kempu 
přes celé Čepice a končila u 
paní Zemanové. Ta si tam do-
konce pro nás dospělé, co jsme 
tak zdatně zakončili tuto skvě-
lou hru, připravila (sama spon-
tánně, to ve scénáři nebylo) 
lahodnou tekutou třešničku na 
dortu celého tábora. Díky, děti, 
za tuto báječnou zábavu! 

    A komu se musí poděkovat? 
V první řadě našim hasičům, 
kteří opět celou akci zaplatili a 
poskytli nám zázemí v kempu 
a v klubovně. Dále dětem. Byly 
úžasné, přestože jich bylo to-
lik. Pak všem, co nám přinesli 
jakoukoliv pochutinu nebo se 
na nás přišli jen tak podívat. 
Pak taky Ivetce za pekáče bu-
chet, letos přinesla 4! No a ko-
nečně Erice za sponzorování 
zmrzliny, mohli jsme si na ni 
zdarma přijít každý den.  
     Ke konci tábora Janička 
prohlásila: "Já bych tady byla 
klidně ještě týden!" Tak to nás 
moc těší, Jani, ale nejde to. 
Můžeš s námi ale být zase příš-
tí rok, když budeš chtít. My už 
se teď moc těšíme.                -hs- 

Tábor čepických mláďat 

Čepická mláďata v Rabí na zmrzlině 

Čekání na náš dětský den 
vždy provází rozporuplné 
pocity. Samozřejmě se na 
něj děti vždycky těší, proto-
že je to den plný soutěží, zá-
žitků, sladkých odměn, ra-
dosti z úspěchů, kontaktů se 
spoustou kamarádů, pěna a 
taky i troška toho "hezkého" 

strachu z noční bojovky. Zá-
roveň ale i smutek, jelikož 
dětský den vlastně ohlašuje 
konec prázdnin, protože ho 
vždy máme poslední prázd-
ninovou sobotu. A ne zrov-
na každé dítko se na konec 
prázdnin těší... 
Je ale úplně jedno, jaký z těch-

to pocitů u toho kterého dítěte 
převažuje, protože stejně se 
tam všichni vždy dostaví ve 
výborné bojové náladě.  
     Všechny předešlé roky si 
byly tyto dny vesměs podobné, 
ať co se týče počtu dětí, počasí, 
tak i místem soutěží i sledem 
všech činností tohoto  
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Dokempná 
Co to pro nás znamená? Ko-
nec léta, pomyslné uzavírá-
ní tábořiště i další důvod 
setkat se s ostatními. Letos 
měla Dokempná i trošku 
slavnostní punc. 
Byla totiž spojena s ukonče-
ním projektu „Místo, kde žije-
me“. Díky získané dotaci od 
Nadace VIA ve výši 300 tis. Kč, 
nemalého příspěvku Města Ra-
bí a použití vlastních zdrojů se 
podařilo na tábořišti vytvořit 
pro každého z nás něco kou-
zelného. Kdo si chce posedět a 
něco dobrého opéct, má k dis-
pozici pergolu s ohništěm.   
Nejmenší děti se při tom mo-
hou vyblbnout na sejpu s tune-
lem a skluzavkou, těm větším 
je k dispozici opičí dráha a pro 
ty největší i odvážné dospělé je 
připravena workoutová sesta-

va. 
     Za tohle všechno si zaslouží 
spousta lidí poděkování. Jak již 
zmíněný MěÚ Rabí, že s námi 
do toho šel a první slíbený pří-
spěvek nám ještě posléze o 
dost navýšil. Dále patří velký 
dík společnostem VAK servis 
s.r.o. Klatovy a HASIT Šumav-
ské vápenice a omítkárny, s.r.o 
za poskytnutý materiál a služ-
by. Pak také všem řemeslní-
kům, kteří nám časově vyšli 
vstříc a pomohli, když to bylo 
potřeba. Ale největší poděko-
vání patří všem čepickým, kte-
ří se podíleli na přípravě, sa-
motné stavbě i dokončovacích 
pracích. Je to až k neuvěření, 
ale odpracovalo se krásných 
1500 brigádnických hodin, kdy 
každý si našel čas a chuť a při-
šel pomoci ve svém volnu.  

DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚ-
KUJEME! 
     Vzniklo něco, co lahodí oku 
a na co můžeme být právem 
pyšní. Jak podotkl Láďa, že je-
jich otcové přispěli k přestavbě 
„slepičárny“ na klubovnu, my 
jsme se pustili do dalšího zve-
lebování místa, kde trávíme 
spoustu času a už teď se těší-
me, jak budou pokračovat dal-
ší generace. 
     A jak samotný večer probí-
hal ? Po úvodních slovech 
těch, kdo chtěl a měl co říci, 
přišla volná zábava. Skvěle 
nám zahrála kapela ORCHI-
DEA, pochutnávali jsme si na 
pečeném prasátku a všech těch 
dobrotách, které místní při-
nesli, aby nám opravdu nic ne-
chybělo. Opravdu krásný večer 
to byl!                                    -hw- 

odpoledne. Letošní rok byl ale 
trochu zvláštní. Všechny plá-
nované soutěže tedy proběhly, 
to jo, ale jinak bylo vše jiné. 
     Jednak to byl počet zúčast-
něných dětí. Vždy bývá tak 20-
25 dětí, letos krásných 35! Dále 
to bylo počasí. Posledních asi 6 
let bylo vždycky ukázkové letní 

počasí, letos bylo spíše pod-
zimní. Spadlo pár kapek a byla 
i trochu zima. Z tohoto důvo-
du nebyla ani dětmi velmi ob-
líbená pěna, protože by do ní 
stejně nikdo z rodičů v té zimě 

svá dítka nepustil. Pravda, dru-
hý z důvodů, že pěna nebyla (a 
nepopírám, že to byl důvod asi 
i vážnější :-) ) byl ten, že jsme 
ji prostě nesehnali.  
     Pak také místo soutěží. Na 
části naší obvyklé hrací plochy 
se totiž zrovna dospělými bu-
dovaly nějaké prvky pro využí-

vání volného času 
dotované nadací 
VIA, ale o tom 
jiný článek. Tak 
se muselo provi-
zorní hřiště posu-
novat podle mož-
ností. Dá se tedy 
říci, že v jedné 
části kempu si 
hrály děti, ve dru-
hé si "hráli" do-
spělí.  
     No a nakonec 

táborák. Každý rok se u něj dě-
ti ohřívají a pozorují tu krásu 
obřích plamenů. Letos byl ale 
kvůli suchu vyhlášen zákaz 
rozdělávání ohňů, tak jsme 
radši uposlechli a táborák 

prostě nebyl. Přece jenom, do-
vedete si představit ty případ-
né titulky v novinách, kdyby se 
nedej Bože na hasičské akci 
něco takového stalo, jak by asi 
vypadaly? A to fakt nemáme 
zapotřebí.  
     No ale noční stezku odvahy 
nemohl zrušit ani zákaz ani 
počasí, tak ta samozřejmě byla 
zase. A bylo to jako vždy hez-
ké, dobrodružné i trochu stra-
šidelné. Akorát se opět přiho-
dilo něco, co nebylo v žádný 
předešlý rok. Jedno ze straši-
del, které mělo na stezce za 
úkol vlastně jen trošku postra-
šit děti, se naopak jednoho      
z přicházejících dětí tak leklo, 
že z toho zbytek večera škyta-
lo. A to dost brutálně. Samo-
zřejmě tady všem neprozra-
dím, o koho šlo, vždyť jsme 
kamarádky, ale, Hani, promiň, 
škytala jsi fakt hezky.  
     Takže díky hasičům za 
hezkou akci. Máme zase všich-
ni kupu zážitků. Škyt.          -hs- 

Foto z  dokempné 
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Vybírat z více než 7,5 tisíce 
svatebních oznámení paní 
Moniky Sladké od Plánice 
pro letní výstavu v obřadní 
síni spolkového domu v Ra-
bí nebylo vůbec snadné. 
Paní Sladká je sběratelkou od 
roku 1991, kdy se svému koníč-
ku začala intenzivně věnovat. 
Hledala náplň svého volného 
času, a tak se inspirovala jinou 
sběratelkou, o níž se dočetla    
v tisku. Svoji výstavu v Rabí 
pojala v tématických okruzích 
– oznámení mini a maxi, fauna 
a flora, česká klasika, cizina, 
mašličky, zvláštnosti a origina-
lity. Nejstarší svatební ozná-
mení má z 18.1.1876, dvě ozná-
mení také nesou datum naro-
zení paní Moniky. Některá sva-
tební oznámení jsou vizitkou 
originality snoubenců – na toa-
letním papíru, na čokoládě, 
jako zrcátko, magnetka, kre-

ditka, dřevěné a dokonce na 
stužce visící z oříšku. Vystavo-
vala i oznámení z dalekých ze-
mí – Indie, Čína, Egypt, Albá-
nie, Izrael, mnoho jich má       

z evropských států. Výstava 
byla opravdu pozoruhodná, 
pro návštěvníky určitě v mno-
hém inspirativní. 
            -rd- 

Výstava svatebních oznámení 

  

Paní Sladká při instalaci  svatebních přání 

 

Stan v čepickém kempu s účastníky  

Zleva: L. Prchal (starosta SDH Čepice), L. Potužník,   
Lucie Černická (projektová manažerka Nadace VIA) 

Tak ten porod je za námi 

Prolézačky pro děti Altán s otevřeným ohništěm 
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V měsíci září a říjnu jsme 
uspořádali pro naše seniory 
dva zájezdy do okolí. 
První byl do kostela sv. Vintíře 
na Dobré Vodě, kde jsme vy-
slechli audio přednášku a ob-
divovali skleněné výtvory paní 

Vladimíry Tesařové. Cestou 
zpět jsme zavítali do Horské 
synagogy v Hartmanicích a 
dozvěděli se zajímavosti o je-
jím vzniku a zachování objek-
tu. Výstava v prostorách syna-
gogy byla velmi zajímavá, ale 

vyžádala by si samo-
statnou návštěvu a 
naši senioři už byli 
unavení. 
     Další výlet domlu-
vila Drahuška Houd-
ková ve skanzenu 
lidové architektury a 
v zámku v Chanovi-
cích. Správce skanze-
nu p. Libor Kodýdek 
nám tak zapáleně o 

všech stavbách a architektuře 
hovořil, že jsme tam strávili 
místo jedné hodiny skoro dvě. 
Chanovický zámek je nádherné 
místo uprostřed obce, kde se 
pořádají řemeslné trhy a v do-
bě sezony velmi mnoho kul-
turních akcí. Protože nám opět 
při našich výletech přálo poča-
sí, bylo teplo a slunečno, ně-
kteří z nás zakončili výlet tra-
diční zmrzlinou v Rabí. 
     Letošní výlety máme už za 
sebou, ale plánujeme hned po 
zimě vyrazit na další společné 
poznávání krásných koutů naší 
vlasti. Děkujeme také Dáše Vi-
chrové za zprostředkování naší 
dopravy autobusem.            -mj- 

Výlety seniorů do okolí 

Čtyřicet osm rodin z Klatov-
ska již dostalo finanční pod-
poru nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá také rodi-
nám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocně-
ním. Díky každoměsíčním 
příspěvkům dárců – Dob-
rých andělů – mohou všech-
ny těžkosti zvládat lépe ale-
spoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebu-
jí!  
„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly 
finanční podporu, je mnohem 
více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. 
Naší snahou je, aby se tato in-
formace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý an-
děl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci pří-
mo v nemocnici, jiným pomoc 
doporučí pacientské organiza-
ce. K mnohým z nich se ale        
i přesto tato informace nedo-

stane,“ dodává.  

Komu nadace pomáhá?  

Dobří andělé pravidelně každý 
měsíc podporují rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které za-
sáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologic-
ké onemocnění, selhání orgá-
nů, vážné metabolické poru-
chy,  těžká kombinovaná po-
stižení, svalovou dystrofii Du-
chenne, cystickou fibrózu, ne-
moc motýlích křídel. Mimo 
vyjmenovaná onemocnění je 
možné také pomoci dětem, 
které se potýkají se vzácnými 
onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchami 
(mentálními, smyslovými, tě-
lesnými). Kromě dětských pa-
cientů podporují také rodiny   
s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za 
šest let fungování nadace pod-
pořili dárci více než 5.548 ro-
din        z celé České republiky. 

Jak můžete pomoci právě 
vy?  

Pokud máte ve svém okolí ro-

dinu s takto vážně nemocným 
dítětem, neváhejte jí pomoc 
nadace doporučit. Kontakt je 
velmi jednoduchý – stačí zavo-
lat nebo napsat e-mail a pra-
covníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat. 
Dobří andělé rodinám rádi po-
mohou.  

Staňte se i vy Dobrým andě-
lem. 
Stačí krátká registrace na 
www.dobryandel.cz a můžete 
začít přispívat. Vaše finanční 
pomoc bude rodinám odeslána 
do posledního haléře. Díky 
svému Andělskému účtu si na-
víc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomá-
háte.  

Dobrý anděl - jak mohu pomáhat? 

Senioři v chanovickém areálu 

http://www.dobryandel.cz/
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Po vydání poštovní znám-
ky s motivem hradu Rabí   
v roce 2015 (viz RN č.30) 
máme letos příležitost 
představit čtenářům Ráb-
ských novin zlatou minci 
našeho hradu. 
Česká národní banka tuto 
minci vydala jako 6. v pořadí 
z uceleného cyklu 10 zlatých 
mincí v letech 2016 - 2020 
Hrady České republiky. V ro-
ce 2016 byla vydána mince 
hradů Kost a Bezděz, v roce 
2017 Bouzov a Pernštejn,       
v roce 2018 Zvíkov a Rabí, v 
roce 2019 bude vydána mince 
Veveří a Švihov a v roce 2020 
Bečov nad Teplou a Buchlov. 
Z uvedeného výčtu je patrné, 
že se náš hrad ocitl mezi 
opravdu významnými památ-
kami ČR, které mají propago-
vat jednotlivé regiony. 
     Příprava mince trvala více 
než rok, sešlo se celkem 30 ná-
vrhů, z toho 18 sádrových mo-
delů od 13 výtvarníků. Vybráno 
jich bylo 10 a do užšího výběru 
se dostaly 4 návrhy. Zvítězil 
Asamat Baltaev, jehož návrh 
vybrali zástupci ČNB, výtvarní-
ků a sochařů. Tento mladý vý-
tvarník už dříve navrhoval 
minci s hradem Rabí pro Čes-
kou mincovnu, která vyšla jako 
zlatá a stříbrná. Tentokrát zví-
tězil podruhé a měl z toho vel-
kou radost. 

     Slavnostní prezentace zlaté 
mince se konala v prostorách 
hradu Rabí 18. září 2018 a byla 
celá v režii České národní ban-
ky. Představeny byly nejen sád-
rové modely návrhů, ale pre-
zentován byl i krátký film o 
všech vydaných mincích ČNB 
včetně jejich výroby. Na závěr 
guvernér ČNB Jiří Rusnok da-
roval do rukou ředitelky jednu 
zlatou minci Národnímu pa-
mátkovému ústavu. Obdivovat 
ji mohli pozvaní zastupitelé 
města Rabí, starostové všech 
okolních obcí a měst, zástupci 
významných firem, tisku, zá-
stupci spolků apod. Přítomni 
byli také členové bankovní ra-

dy ČNB a výtvarník Baltaev. 
Samozřejmostí byla také mož-
nost si minci zakoupit přímo 
na místě, jestli tak někdo uči-
nil, není mi známo. Zapsala 
kronikářka Marie Jamrichová 

Guvernér ČNB Ing. Jiří Rusnok při předávání mince generální ředitelce Národního památko-
vého ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové.                                    Zdroj foto: Klatovský deník 

Zlatá mince Hrad Rabí 

Líc mince: letecký pohled hradu s heraldickými zvířaty ve střílnách  
Rub mince: detail hradu z nádvoří 
Hmotnost mince: ve zlatě 15,55 gramů, ryzost zlata 999,9 
Průměr: 28 mm 
Tloušťka: 2 mm 
Nominální hodnota mince: 5000,-Kč 
Prodejní cena mince: ve kvalitě standart 14721,-Kč, v nejvyšší kvalitě 15121,-Kč 
Vydáno celkem: 10400 kusů, z toho 3100 kusů v nejvyšší kvalitě a 7300 kusů ve 
standartní kvalitě, bylo spotřebováno 162 kg zlata 
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Máte fotky z Vašich koníčků?  
Neváhejte je zaslat do redakce na e-mail: rabskenoviny@seznam.cz. 

Ukažte ostatním, čím se nechá vyplnit volný čas. 

Čím se bavíme ve volném čase 

Adam Jonáš (první zleva) je i přes 
svou velikost 195 cm machr přes malé 
terénní motorky (tzv. pitbike).  

Jarka Brejchů společně s 
dětmi vytváří ráda ven-
kovní dekorace. Zdeněk „Zip“ Houdek si vysloužil přezdívku díky létání. 

Jeho Gečitka doma čeká, jestli se někde zase nerozlá-
me….. a Čip s Dejlem? Ty zajímá hudba a zmrzlina.   

Lukýs Fryje závodí na čtyřkolkách 
(stejně dobře jako jeho táta), když 
zrovna nezlobí s klukama.  



15 

Okénko do MŠ Rabí 

„Tak už jim to konečně za-
čne ...“, těší se rodiče. Ano, 
nový školní rok začal a tím i 
nová přátelství, společné ak-
ce a zážitky z mateřské ško-
ly. 
První dny, ale i týdny, jsou pro 
některé děti těžké. Zvykají si 
na nové prostředí a kamarády, 
ale co více, učí se být bez rodi-
čů a dokázat něco sám. 
     V září do mateřské školy 
nastoupilo 21 dětí; z toho 8 
holčiček a 13 chlapečků, před-
školáků pro letošní rok je 7. 
Právě s předškoláky jsme kon-
cem září začali jezdit každé 
pondělí linkovým autobusem 
do sušického bazénu na kurz 
plavání, který končí až 
3.prosince. Děti zvládají plavá-
ní i cestu autobusem úžasně. 
     Začátkem října jsme spolu    
s dětmi vyjeli na moštování    
do přírodovědné stanice 
v Horažďovicích. Děti se podí-
lely na výrobě jablečného moš-
tu a na cca 2,5 l moštu si po-
chutnaly. Po moštování jsme 
ještě využili volné chvilky a na-
vštívili jsme galerii s výstavou 
„Taky sloni sbírají houby – Jan 
Chaloupek“. 
     Na moštování navazovala 
výzva „Den jablíčkování“, která 
měla dětem ukázat, co vše se 
dá z jablek upéct, připravit a 
následně sníst. Do akce se za-
pojily maminky i babičky. Ne-
byl štrúdl jako štrúdl, hraběn-
činy řezy jako hraběnčiny řezy, 
ani Alčiny jablečné dorty neby-
ly stejné, dále jsme ochutnali 
jablečný perník, bezlepkový 
jablečný moučník a k tomu 
všemu křížaly třech chutí – 
obyčejné, skořicové a citróno-
vé. Dětem chutnalo více či mé-

ně, vše ochut-
naly a vše se i 
snědlo. Rodi-
čům i prarodi-
čům patřil vel-
ký dík za to, jak 
se s výzvou vy-
pořádali. 
     V polovině 
října jsme s dět-
mi přecházeli 
přes náměstíč-
ko s kyticí v ru-
ce a přáníčkem 
spolu s dětmi vyrobeným. Naše 
kroky vedly k Drahušce, kde 
jsme jí všichni společně zazpí-
vali a popřáli jí k jejímu život-
nímu jubileu. 
     Další říjnová akce 
„Zamykání zahrady“ se také 
vyvedla a potvrzuje to i fakt, že 
školka byla ten den otevřená 
až do 17.30 hod.. Počasí přálo a 
účast byla též hojná. Děti si 
zahrály připravené hry a za od-
měnu spolu s rodiči si opekly 
buřtíky. Došlo i na opékání 
jablek, brambory 
byly také připra-
vené, ale časově 
jsme je nezvlád-
li, ty zkusíme 
zase příště. 
Abych vysvětlila 
pojem zamykání 
zahrady – neuza-
vřeli jsme zahra-
du jako celko-
vou, že by si děti 
neměly kde hrát, 
zaběhat si, ale 
uzamkli jsme     
„2 záhonky“, které nám dávají 
naše vlastní výpěstky (mrkev, 
hrášek, kedlubny, rajčátka), 
aby si přes zimu odpočinuly a 
z jara jsme mohli zasázet další 

dobroty. 
     Koncem října nás ve školce 
navštívila Zdravá5 (čti pětka) – 
lektorka , která děti seznámila 
se zdravou výživou formou pří-
běhu dvou dětí – zdravého a 
nemocného. 
     Úplně poslední říjnový den 
si užijeme Halloween na hradě 
– půjdeme si na náš hrad zařá-
dit jako strašidla. V listopadu 
nás pak čeká návštěva knihov-
ny v Sušici a samozřejmě          
i v Rabí, divadlo v Sušici a 

možná i informační středisko  
v Kašperských Horách, ale o 
tom až příště. Hezký podzim 
všem.         
                     Eva Mešinová 

Nový školní rok 

Bazén v Sušici slouží i dětem z MŠ Rabí 

Moštování MŠ Rabí v přírodovědné stanici Horažďovice  
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Knihovna Rabí 

Studijní zájezd pro knihovníky Prachaticka  

            

Moji milí čtenáři, na dlouhé 
podzimní a zimní večery 
jsem pro vás zapůjčila ze su-
šické knihovny soubor 120 
knih různého žánru - od ro-
mantických románů po na-
učnou a cestopisnou litera-
turu. Přijďte se podívat, ur-
čitě si nějakou vyberete dle 
svého zájmu. 
V minulém vydání Rábských 
novin jsem Vás informovala o 
účasti na exkurzi v Městské 
knihovně v Chodově, která je 
velmi rozsáhlá a kromě kni-
hovnické činnosti provozuje 
knihkupectví a organizuje růz-
né společenské a kulturní akce 
pro děti i dospělé. A tak mě 

mile potěšila zpráva o plánova-
né návštěvě regionálních pra-
covníků knihoven okresu Pra-
chatice v naší malinké knihov-
ně v Rabí. Je mi líto, že jsem se 
této návštěvy ze zdravotních 
důvodů nemohla zúčastnit. 
Velmi děkuji paní Marii Jamri-
chové za poskytnutí různých 
informací a materiálů o historii 
rábské knihovny mému man-
želovi, který mě po celou dobu 
úspěšně zastupoval. Pracovni-
ce Městské knihovny v Pracha-
ticích paní Becková nám pro 
naše Rábské noviny zaslala ní-
že uvedený článek a fotografie. 

                  Vaše knihovnice Eva Eva Nárovcová 

15. 10. 2018 jsme zavítali do Rabí. 
Stalo se již tradicí, že úsek regionálních funk-
cí Městské knihovny v Prachaticích pořádá 
pro knihovníky okresu tematické zájezdy.  
Cílem těchto zájezdů je seznámit knihovníky        
s úspěšnou činností jejich kolegů. A tak jsme letos 
15. října spolu s knihovníky Městské knihovny 
Prachatice navštívili nejprve Městskou knihovnu 
v Sušici. Po prohlídce knihovny a Muzea Šumavy 
jsme se vydali navštívit malou neprofesionální 
knihovnu v Rabí, kterou nám doporučila paní ře-
ditelka Sušické knihovny paní Votavová. 
     V knihovně nás přivítal pan Nárovec, který 
společně se svou manželkou již několik let vzorně 
vede zdejší knihovnu. Pan knihovník nás provedl 
knihovnou a seznámil nás s akcemi, které 
v knihovně připravují. Všechny zaujalo především 
jeho vyprávění o akcích pro předškoláky, kterým 
se tu velmi věnují. 
     Po prohlídce měli knihovníci možnost projít se 
kolem zříceniny hradu a také navštívit zdejší ži-
dovský hřbitov. 
Bc. Martina Becková, Městská knihovna Prachati-
ce 
Regionální středisko knihovnicko-informačních 
služeb 

Návštěva z prachatické knihovny  
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Zprávy z radnice 

Co se děje…. 
Velkoobjemové kontejnery 
jsme umístili v našich obcích 
na místa k tomu určená.  
V Bojanovicích na plácku při 
výjezdu na Horažďovice. V Če-
picích u kempu a v Rabí u kul-
turního domu. Zatím zvažuje-
me jestli umístit v Rabí ještě 
jeden kontejner, který máme 
skladem. Mohlo by to být zřej-
mě u bytovek pod Akátovkou. 
Do kontejnerů nepatří větve, 
nebo materiál, který obsahuje 
dřevní hmotu. Tu samostatně 
ukládáme na Žínku v Rabí a po-
sléze štěpkujeme. Většina obča-
nů si vyzvedne na MěÚ klíče od 
vjezdu a větve ukládá na tuto 
mezideponii. Pokud však máte 
množství, které zdaleka nenapl-
ní káru od vozidla, můžete je 
položit vedle těchto kontejnerů 
na bioodpad a my je odvezeme. 
Je to pro nás jednoduší, nežli 
větve vytahovat z kontejneru     
s běžným bioodpadem. A proč 
tam dřevní hmota nepatří? Po-
kud není seštěpkovaná, tak do-
ba jejího rozkladu je dlouhá a 
komplikuje nakládání s běžným 
bioodpadem. 

Domácí kompostéry máme 
již naskladněny. 

Seznam občanů, kteří požádali 

o kompostéry čítá 120 žadatelů. 
Je to již delší dobu, kdy byl do-
tazník řešen, proto máme poří-
zeny kompostéry s rezervou. 
Někteří občané vyžadovali dva i 
tři kompostéry. Z dotazníku 
vyplývá, že se u těchto žadatelů 
jedná o vícečlenné rodiny, byd-
lící v jedné nemovitosti. Někteří 
mají větší pozemek u své nemo-
vitosti. Další z těchto žadatelů 
mají známé, kteří takový kom-
postér chtějí, ačkoliv na našem 
území nevlastní nemovitost.    
V první řadě bude probíhat dis-
tribuce kompostérů tak, že k 
nemovitosti, kde bude umístěn, 
náleží jeden kompostér. Až bu-
dou uspokojeni všichni žadate-
lé, kteří projevili při dotazníko-
vém šetření zájem o komposté-
ry, a ti kteří se nově přistěhova-
li, nebo nereagovali z jakéhoko-
liv důvodu na tehdejší dotaz-
ník, budeme dále tuto záleži-
tost řešit. Kompostéry jsou        
v rozloženém stavu čítající ně-
kolik dílů. Kompostéry budou 
skládány našimi pracovníky pří-
mo u nemovitostí, po předchozí 
domluvě. Při jejich skládání vy-
řešíme potřebnou agendu          
s „vlastníkem“. Majitel kompos-
téru jej bude mít zapůjčen po 
dobu 6 let a pak dle smlouvy 

přejdou do jeho vlastnictví. Ob-
čané obdrží kompostéry 
zdarma. Kupní cena kompos-
téru je  3630 Kč (objem 1170 l) a 
4961 Kč (objem 1400 l). Město 
Rabí pořizovalo kompostéry      
v celkové hodnotě 774 tis. Kč a 
po odečtení dotace jsou pořizo-
vací náklady naší obce ve výši 
154 tis. Kč. Kdy bude probíhat 
distribuce? O distribuci vás 
budeme včas informovat, ale již 
si můžete rozmyslet a upravit 
místo, kam kompostér usadí-
me. Jeho průměr je cca 1,2 me-
tru. Přístup k hotovému kom-
postu je možný z jakéhokoliv 
místa kolem jeho obvodu roz-
pojením segmentu šestiúhelní-
ku. Samotné kompostování bu-
de účinné až od jara.    

Vážení občané, dozvuky podzimního „jara“ jsou již u konce. Co nás teď če-
ká? Já si přeji hodně sněhu, aby se podzemní zásoby vody trochu doplnily. A 
proč zrovna píšu o vodě? Protože se kolem ní teď točíme. Nějaké dílčí opra-
vy vodovodu nás čekají. Zanedlouho také doplníme zásobu vody v novém 
potrubí ve Dvoře v Rabí. Někomu jsme však potrubí dokonce vypustili. Ob-
čas se něco zkrátka nepodaří. To jako třeba, když se někdo sprchuje a na-
jednou neteče voda, nebo když se chystá někdo vařit ranní kávu, ale z ko-
houtku ani kapka. Ano, jsou to chvíle k vzteku a zoufalství. Dílčí nedostatky 
při informování o odstávce určitě do budoucna napravíme, protože jsme si 
tím již všichni  dokázali uvědomit, jak je voda důležitá, když ji zrovna po-

třebujeme. Uvědomili si to nejen ti, co rázem přišli o tekoucí vodu, ale i my, kteří jim to 
způsobili, nebo spíše neřekli. Za to přijměte mou omluvu. Všem čtenářům přeji, aby jim 
voda tekla z kohoutku dolů a provozovatelům vodovodů, aby jim netryskala nahoru. 
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Kupujou čtyřkolku za sedmsettisíc pro hasi-
če, znělo obcí v nedávné době. Senzace byla 
na světě. Ideální načasování této zprávy 
před volbami. Jako by tato senzace chtěla  
zvrátit to, co ten hlásající občan očekával. 
Bohužel senzace se ve skutečnosti neděla. 
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání 
schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení 
vybavení výjezdové jednotky hasičů. Tento do-
tační titul vypsala Místní akční skupina Pošu-
maví se sídlem v Klatovech. Naše obec je čle-
nem Svazku obcí Práchěňska, a skrze tento sva-
zek je členem MASky. Místní akční skupina roz-
děluje dotace z EU v tzv. malém IROPU.            
V tomto plánovacím období rozdělí do území  
dle jeho konkrétních potřeb v souladu s poža-
davky a cíli EU cca 200 mil. Kč. Jedním z vyhlá-
šených projektů, který se našeho území 
(Klatovska) týká, je dovybavování výjezdových 
jednotek. Ano, několika obcím se podaří získat 
techniku, kterou je čtyřkolka vybavená pro eva-
kuaci zraněného, tvořit podporu při zásazích u 
lesních požárů, které jsou často na špatně do-
stupných a rozlehlých místech a koneckonců 

sloužit jednotce při zabezpečování požární 
ochrany  na jejím území. Není to tak dávno, kdy 
dva chasníci z naší obce vzali své malé terénní 
auto a jeli zabezpečit místo, kde hrozilo vzníce-
ní lesa. Všude se velká technika operativně a 
rychle zkrátka nedostane. S upravenou čtyřkol-
kou (426.000 Kč) se pořídí čtyři ruční radiosta-
nice včetně velitelské (59.000 Kč) a přívěsný vo-
zík (49.000 Kč). Celkové náklady vč. adminis-
trativních budou cca 600.000 Kč. Dotace je ve 
výši 95%.  
     Tomu šiřiteli poplašných správ, o kterém 
jsem psal na začátku tohoto odstavce, vracím 
senzaci. Hasiči potřebují v budoucnu nové vysí-
lačky z důvodu přechodu na digitální vysílání. 
Jejich nákup by stál těch rozpočtových cca 
59.000 Kč. Jinými slovy, vysílačky koupíme za 
cca 30-40 tis. Kč (5% spoluúčast obce na dotaci) 
a dostaneme k tomu jako bonus vybavenou 
čtyřkolku a přívěsný vozík na její přepravu. Ne-
ní to teda senzace? Sám bych si novou čtyřkolku 
zakoupil za těch čtyřicet tisíc, avšak kdyby to 
šlo.                    -mk- 
 

Jelikož mám rád ironii a srandu, kdo taky 
ne, tak jsem si dovolil pojednat o informač-
ních bludech, které mohou být kolem nás 
šířeny. Tato úvaha může být také informač-
ním bludem jako takovým, ale každý takový 
blud se většinou zakládá na pravdě!!! Rabím 
letěla informace o čtyřkolce za sedmset ti-
síc, jako blesk z čistého nebe.  
Máme totiž kolem sebe lidi, kteří velice rádi šíří 
neověřené a kusé informace, jen aby obrátili po-
zornost na svou stranu. Samozřejmě mají v ru-
kávu ihned připraveno, po vyřknutí senzace, 
jasné řešení dané problematiky, často doprová-
zené peprným slovem, které v případě čtyřkolky 
zastupitele zařazovalo do zvířecí říše. Na omlu-
vu šiřitelů těchto zpráv musím dodat, že často 
se tam zařazuji sám, když se zbytečně zabývám 
těmito šiřiteli. V žádném případě si nedovolím 
zmiňovat někoho konkrétního. Ono totiž ne-
musí jít paušálně o úmysl někoho poškozovat,           
v tomto případě celé minulé zastupitelstvo, kte-
ré schválilo tuto akci na čtyřkolku. Může totiž 
jít o neúmyslné zamotání mnoha neověřených 
informací s cílem- nějak si prostě popovídat. 
Vždyť z této podstaty vznikla řeč. Jaké se nám 
nabízejí řešení těchto dějů? Řešení dějů spočívá 
v důkladném ověřování informací přímo u zdro-

je.  V našem případě, na veřejných schůzích za-
stupitelstva. Čtyřkolka za sedmset nebo za čty-
řicet tisíc?   
 
Připíjím všem „senzachtivcům“ na zdraví.    
                                            Váš Míra Kraucher   

Tato poslední informace vč. fotografie je infor-
mační blud a fikce.  Na zdraví připíjel Milan 
Valdman na „hydropikniku“ a dopil se až sem. 
Tímto, tě Milane, zdravím!!!  
 Vyznat se, co je blud a co není, je někdy opravdu 
těžké. 

Pojednání o vážných informacích , ale né vážně 
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Usnesení č.23/2018 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 01.08.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 6, omluveni 3 (p.Janečková, p.Potužník, p.Boltík). 
ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. V.Šafáře a p. J.Zahrádku a zapisovatelkou p. R.Kočí. 
Pro 6 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro 6 
Tento bod byl schválen 
 
Příchod p. Boltíka v 17:15 – přítomno 7 zastupitelů 
 
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.22 a agendu MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí: 
a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. na novou výši 2.066.650,- Kč 
b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. byly upsány takto: 
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.00,- Kč 
- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec Žichovice, obec Nezamyslice a 
obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů 
jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 
c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu v k.ú.Čepice „Čepice, KT, p.č.25/1 - NN“. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu ČOV dle přiložené dokumentace „Domovní čistírna odpadních vod a 
kanalizace (pro novostavbu RD) na pozemku č. 464/1, 462/2, k.ú. Rabí“ a napojení do zatrubnění bezejmenného poto-
ka, který je ve vlastnictví města Rabí. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s SDH Čepice na pozemky v k.ú. Čepice: p.č. 206/17, 
KN st. 39, KN st. 96, 206/1, 203, 204 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Cena ročního nájemného je stanovena 
ve výši 1,- Kč. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
8) Zastupitelstvo města Rabí: 
a) schvaluje pronájem části pozemku v k.ú. Čepice p.č. 810/2, 1193/2 a 811/3 o výměře 600 m2 za cenu běžnou 5 Kč/m2 
ročně firmě Čepický minipivovar s.r.o. na dobu určitou 10 let s možností dalšího prodloužení a výpovědní lhůtou 1 rok 
b) povoluje budoucí umístění připojení elektřiny na pozemek 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
9) Zastupitelstvo města Rabí odkládá žádost o odprodej kopané studny a části pozemku sloužícího pro přístup ke stud-
ni na pozemku p.č. 34/3 v k.ú. Čepice do doby vypořádání společné hranice pozemků p.č. 34/3 a 34/1 s Katastrálním 
úřadem. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 



20 

Příchod p. Janečkové v 17:45 – přítomno 8 zastupitelů 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr prodeje části pozemku 206/28 v k.ú. Čepice. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen. 
 
11) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí informaci týkající se sejpů v Čepicích. 
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 60.000,- Kč z programu 2018 Plzeňský 
kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 na pořízení zabezpečení objektu radnice a pošty. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen. 
 
13)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení služby SMS InfoKanál. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení nápisu na budově č.p. 57 dle návrhu. 
Pro 0 Proti 7 Zdrželi se 1 (p.Kraucher) 
Tento bod nebyl schválen 
 
16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.5, 6 a 7. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
Odchod p. Nového v 19:00 – přítomno 7 zastupitelů 
 
17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu podzemních inženýrských sítí Rabí p.č. 453/1 NN. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu na uložení bioodpadu s firmou Luboš Rendl, Vlkonice 39, 341 01 Ho-
ražďovice, IČO: 68783515. 
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Lőffelmann) 
Tento bod byl schválen 
 
19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpor města se SFŽP ohledně neproplacení dotace na kolový nakladač. 
Pro 6 Proti 1 (p.Lőffelmann) Zdrželi se 0 
Tento bod byl schválen 

Usnesení č.24/2018 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 26.09.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 8, omluveni 1 (p.Nový). 
ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. T.Labíka a p. E.Potužníka a zapisovatelkou p. R.Kočí. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
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3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.23 a agendu MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 6 v čp. 149 paní Danou Kubíkovou. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje „Novostavbu rodinného domu na p.p.č.35/2 v k.ú. Čepice“. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu „Vrtaná studna“ na p.č. st.153 KN v k.ú. Rabí. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění pomníku na pozemku p.č.1734/1 v k.ú. Rabí. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) podat žádost o dotaci v rámci MAS Pošumaví na pořízení techniky pro JSDHO (dotace 95%) 
b) zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci prostřednictvím D.EU Consulting, s.r.o., zastoupené pa-
nem Miroslavem Kolářem za nabídkovou cenu 32.000 Kč bez DPH. 
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Potužník) 
Tento bod byl schválen 
 
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí dotace z Plzeňského kraje na podporu malých prodejen a pověřuje staros-
tu uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem a poskytnutí účelové dotace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí učiněný rozpor vůči poskytovateli dotace v rámci OPŽP. 
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se 
 
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č.8 a 9 dle návrhu. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej části pozemku p.č. 206/28 v k.ú. Čepice po předchozím uveřejněném zá-
měru za cenu 45 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující (geometrické oddělení pozemku atd.) 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 

Usnesení č.1/2018 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rabí 

ze dne 31.10.2018 od 18 hodin v obřadní místnosti Spolkového domu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 9. 

ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.V.Hejpetra ml. a p. R.Lupíška a zapisovatelkou p. R.Kočí. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program ustavujícího zasedání. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

3) Volba starosty a místostarosty 

a) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude 

člen zastupitelstva uvolněn. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
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b) Zastupitelstvo města Rabí volí starostou Miroslava Krauchera. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

c) Zastupitelstvo města Rabí volí místostarostou Petra Balcara. 

Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Leopold) 

Tento bod byl schválen 
 

4) Volba finančního a kontrolního výboru 

a) Zastupitelstvo města Rabí zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

b) Zastupitelstvo města Rabí volí předsedou finančního výboru Irenu Koutníkovou. 

Pro 3 Proti 5 (p.Janečková, p.Jamr ichová, p.Balcar , p.Strolený, p.Kraucher ) 

Zdrželi se 1 (p.Koutníková) 

Tento bod nebyl schválen 
 

c) Zastupitelstvo města Rabí volí předsedou finančního výboru Marii Jamrichovou. 

Pro 6 Proti 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold) Zdrželi se 1 (p.Barborka) 

Tento bod byl schválen 
 

d) Zastupitelstvo města Rabí volí členy finančního výboru Radku Janečkovou a Irenu Koutníkovou. 

Pro 7 Proti 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold) Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

e) Zastupitelstvo města Rabí volí předsedou kontrolního výboru Jana Stroleného. 

Pro 3 Proti 4 (p.Janečková, p.Jamr ichová, p. Balcar , p. Kraucher ) 

Zdrželi se 2 (p.Koutníková, p.Strolený) 

Tento bod nebyl schválen 
 

f) Zastupitelstvo města Rabí volí předsedou kontrolního výboru Irenu Koutníkovou. 

Pro 6 Proti 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold) Zdrželi se 1 (p.Barborka) 

Tento bod byl schválen 
 

g) Zastupitelstvo města Rabí volí členy kontrolního výboru Jana Stroleného a Ludvíka Lőffelmanna. 

Pro 3 Proti 5 (p.Janečková, p.Jamr ichová, p.Koutníková, p.Balcar , p.Kraucher ) Zdrželi se 1 (p.Strolený) 

Tento bod nebyl schválen 
 

h) Zastupitelstvo města Rabí volí členy kontrolního výboru Jana Stroleného a Václava Hejpetra ml. 

Pro 6 Proti 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold) Zdrželi se 1 (p.Barborka) 

Tento bod byl schválen 
 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

a) Zastupitelstvo města Rabí v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotli-

vých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

místostarosta: 780,-Kč 

člen výboru: 780,- Kč 

předseda výboru: 780,- Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 280,- Kč 

Pro 8 Proti 1 (p.Lőffelmann) Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

b) Zastupitelstvo města Rabí v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nej-

vyšší odměna. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

c) Zastupitelstvo města Rabí v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne složení slibu. 

Pro 9 

Tento bod byl schválen 
 

Odchod p.Lőffelmanna v 18:40 (přítomno 8 zastupitelů) 
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Elektrospotřebiče vynesete před dům a  
my je odvezeme  
tel.: 775 306 715 (Balcar Petr).  

Tato služba je zajišťována z důvodu efektivního třídění a 
manipulace s těmito spotřebiči u hasičárny na Rabí. Elektro-
spotřebiče musíme třídit podle požadavků odvozce tak, aby 
byly nakládány podle harmonogramu jeho dalších vykládek. 

Výsledky voleb - celkové 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu „Rabí, KT, p.č. 465 - NN“ a zřízení věcného břemene na pozemku města Rabí pro 

tuto stavbu. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 
 

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu „Rabí, KT, p.č. 453 – NN“ a zřízení věcného břemene na pozemku města Rabí pro 

tuto stavbu. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 
 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o dílo – DÚR/DSP „II/169 Bojanovice, stavební úpravy a odvodnění komunika-

ce“ na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení ke zřízení autobusových zastávek v obci Bo-

janovice. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 
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 Ohlédnutí Roberta Töpfera  
A máme tu podzim, nádherný jako léto a 
nabitý událostmi. 

I přes zoufalé sucho si zahrádkáři nemůžou stě-
žovat- úroda nadstandartní, kvalitní i místy bi-
zardní, jak dokazuje snímek do soutěže – příro-
da čaruje.  

Ale pojďme ke stěžejním věcem. V polovině září 
si náš hrad pronajala Česká národní banka, aby 
zde pokřtila jednu ze zlatých mincí z edice Hra-
dy České republiky a Rabí je jedním z deseti, 
které se na mince dostaly. Akce se zúčastnil sám 
guvernér ČNB Jiří Rusnok, který byl hradem 
nadšen a pro naše noviny exkluzivně uvedl: „ 
Hrad Rabí je v pořadí na 6. minci a myslím, že 
jde o krásnou příležitost, jak tento slavný a vel-
mi navštěvovaný hrad ukázat“. Za návrhem stojí 
mladý výtvarník Asamat Baltaev, který nám 
řekl, že na Rabí není poprvé, již navrhoval minci 
pro Českou mincovnu a dle jeho slov je velmi 
šťastný, že již podruhé uspěl s hradem Rabí na 

svých návrzích.  Mimochodem je nutno dodat, 
že skutečně v letošní sezóně se Rabí stalo 
nejnavštěvovanějším hradem. Na akci nechybě-
ly špičky plzeňského kraje, místní starostové a 
mnoho dalších pozvaných hostů. Samozřejmě 
nechyběl ani nám dobře známý Josef Tauchen, 
který si zde přišel na své a získal několik vý-
znamných podpisů do své jedinečné sbírky. 
     Na hradě s úspěchem pokračovaly tradiční 
akce, sokolníci Milana Zaleše se velmi líbili a on 
sám se stal legendou, dokonce se ocitl v učebni-
ci přírodopisu pro 7. ročník ZŠ!!! Óóó. 

V kostelní kryptě tentokrát byly mechanické 
hračky a loutky vše z dílny brněnského řezbáře 
A. Maloně.  

Asamat Baltaev, autor návrhu mince   

Milan Zaleš 
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Kapitolou samou pro sebe jsou slavné hradní 
svatby, ale o tom zase příště. 
     Pokračoval také seriál hradních turnajů         
v české dámě, kdy si pořadatelé dali za úkol 
zmapovat hrady v blízkém okolí a jehož začátek 
byl právě na Rabí. Letos si účastníci zahráli ve 
známém penzionu „U sv. Antonína“ u Hradešic, 
jehož majitelem byl Miroslav Šimek, a na Kleno-
vé. Zajímavostí je, že o turnaj projevila zájem 
celá špička české dámy a několikanásobný mistr 
Ing. Václav Křišta se přesouval na akci až z Ho-
landska a odmítl letecký spoj, aby stihl začátek 
(překvapivě auto bylo rychlejší). 

 A máme po volbách.  
Na Rabí s přehledem a očekávaně vyhrál minulý 
starosta pan M. Kraucher a může tak se svým 
týmem pokračovat v úspěšné práci, velká gratu-
lace!!!               

 Vedle v Buděticích došlo po odstoupení 
dlouholetých činovníků A.Hudy a ing. 

O.Chmelíkové na zbrusu novou garnituru, kde 
ze starého složení zůstal jen B. Kudera (nepleť 
se senátorem Kuberou) největší favorit na místo 
starosty. Raketový vstup do komunální politiky 
zaznamenali i trenéři úspěšných FK Budětice 
2012 ing. Z. Chmelík a bankéř Zdeněk Frančík   
V okamžiku uzávěrky tohoto vydání ještě neby-
lo rozhodnuto o jednotlivých postech.  

Já věřím, že v obou zmíněných destinacích bude 
volba znamenat progres, dojde k ještě užší spo-
lupráci, aby slavná historie hradu a jeho okolí se 
dostala do podvědomí co nejširšího spektra ná-
vštěvníků. 
          Váš Robert Töpfer 

         Foto: autor, M. Chmelík, ČNB 

           

 

INZERCE: 

Bezlepková pekárna Liška v 

Rabí potřebuje šikovné bri-

gádníky na občasnou i stálou 

výpomoc. Informace na tel. 

728 989 802. 

Václav Křišta při jednom z utkání 

Starosta z Rabí 

Budětičtí zastupitelé 

INZERCE: 

Daruji tříbarevnou kočičku, stáří asi 4 měsíce, nekastrovaná, odčervená, 

zvyklá uvnitř i venku, jen do dobrých rukou. Tel. 603316123. 

http://liskuvchleb.cz/
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Buděticko-Rábský fotbal 

Pro budětické 3. ročník v okresním přeboru sice 
začal domácí nakládačkou od posílených Mě-
cholup (1:7), ale pak se nový letošní lídr a ta-
houn hrající ve skvělé formě V.Hozman trefil 
neuvěřitelně v průběhu 15 min. do sítě Dlouho-
veských hned třikrát, a to dokonce na jejich pů-
dě a nastartoval tím sprint až na prozatímní 5. 
příčku. Vtipnou vsuvkou je i fakt, že sestra Vác-
lava Jana je součástí dívčího týmu „Andělky“, 
které s přehledem vyhrály letošní dívčí soutěž.  

Tým si začal věřit, je schopen otáčet zápasy, 
když se stane, že začátek uteče ( Sušice B, Lu-
by) a zvládá udržet na uzdě i lepší týmy ( Neza-
myslice, Chudenice). Znovuzrozený střelec 
„Komár“ Janečka pálí jako u Verdunu a většinou 
se jedná o góly vítězné.  

Sice trvá dlouholetá bolest, že někteří hráči ne-
udrží nervy na uzdě, ale při výkonech součas-
ných rozhodčích se není ani čemu divit. Asi ko-
runu tomu nasadil dlouholetý sekretář okresní-
ho svazu a novinář pan Sedlmayer, který se    
zřejmě sám nominoval na zápas v Lubech a 
protože ho odřídil od středu hřiště, nechal 
„vyniknout“ oba pomezní, kteří si dělali, co 
chtěli, na čemž jsme prodělali neuznáním 2 
branek a ztrátou zápasu, ve kterém jsme byli ve 
druhém poločase jasně lepší. 
     Důležité je, že samotné hráče hra baví, větši-
nou hrajeme v plné sestavě a vypadne-li stálý 
hráč, je plnohodnotně nahrazen („Kouba“ Tou-
cha si vychytal s Mochtínem nulu při absenci 
J.Vintra). Popularita roste, Klatovský deník se 
Buděticím docela věnuje a věhlasný trenér ( a 
ne, že ne!!!) Zbyněk Chmelík spolu se svým hra-
jícím asistentem Zdeňkem Frančíkem také jas-
ně uspěli v komunálních volbách ( podrobnosti 
na jiném místě listu). Pravdu má jeden z funk-
cionářů oddílu pan Zdeněk Janečka, který na-
psal - „založením oddílu kopané a úspěšnou 
činností se Budětice zviditelnily více, než by se 
mohlo zdát“. Hráči i fanoušci si tak užívají pra-
videlného vítězného pokřiku ,což je balzámem 
za loňské poničené nervy, díky chlapci za to a 
jen tak dál!!!! 
 

 
                -rt- 
          Foto: autor +M. Chmelík  

Sezóna snů (zatím) 

Jana Hozmanová 
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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 

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 

Starosta tel.: 731 264 220 

Účetní, matrika tel.: 737 018 098 

…………………………………………………………. 

Poštovní úřad Rabí 

Pondělí 13:00 - 16:00     

Úterý   8:00 - 11:00 

Středa   13:00 - 16:00 

Čtvrtek   8:00 - 11:00 

Pátek   13:00 - 16:00  

Poštovní úřad tel.: 604 350 946 

…………………………………………………………. 

SBĚRNÝ DVŮR SUŠICE, areál ČOV– tel:. 376 555 208 

Úterý          13:00 - 18:00 

Čtvrtek       13:00 - 18:00 

Sobota  08:00 - 12:00  13:00 - 15:00 

…………………………………………………………. 

ČEVAK a.s. - pobočka Sušice 

Vývoz domovních septiků , objednávky - tel.: 602 539 950 

…………………………………………………………. 

ČEZ - poruchová služba  

Hlášení poruch elektřiny, výpadky elektřiny 

Bezplatná telefonní linka: tel.:  800 850 860  

 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM 

Jubilanti, kteří chtějí být zveřejňováni v této rubrice,   
nechť oznámí tuto skutečnost na MěÚ Rabí (údaje již 
nečerpáme z dostupných veřejných zdrojů, šeptanda, 
spolužáci, přátelé) a to díky obecnému nařízení o ochraně 
osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulati-
on). 

U jubilantů, u kterých se náhodou objeví starosta s gratu-
lací a tradičním balíčkem, dojde k setkání na základě 
pouhé náhody, ke které dochází pouze jednou za pět let a 
v ojedinělých případech každý rok. (tradičně gratulujeme 
oslavencům ve věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a po devade-
sátce každý rok).  

V současné době neevidujeme žádné žádosti o uveřejnění 
narozenin. Pokud nadále bude přetrvávat tento neměnný 
stav, rubrika bude nenávratně zrušena. 

Otevírací doba knihovny 

Pondělí  15:00 - 17:00 
Středa     9:00 - 11:00 
Knihovna tel.: 604 254 495 

POŠTA PARTNER BUDE UZAVŘENA     

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ!!!! 

PÁ 30. 11. 2018 

Čt 13. 12. 2018 

Seznam akcí  
Je dostupný na facebooku, na úředních deskách, na pla-
kátku, který byl rozeslán na konci roku spolu s RN. Dal-

ším zdrojem je internet, šeptanda, komunikace a v nepo-
slední řadě setkávání  lidí na akcích, kde se obvykle dozví-

me o další akci. 

Aktuálně: 

1. 12., 12:00 -16:00… Nebíčko a peklíčko na hradě 

8. 12., 16:00…Vánoční koncert Velkoboru ve  

          Spolkovém domu 

25. 12., 20:00…..Poslední leč v KD Rabí  

Pojďte se bavit a hned vám 

bude lépe!!! 

Nově je na náměstí v Rabí 
zřízen Wi-Fi free hotspot 

Narodili se -  od posledního vydání se nenarodil nikdo, 
ale….  

26. 9. Enný Kraucherů porodila tři krásná štěňata, jejichž 
otcem je Míša Dudů. (štěňata jsou již zamluvena) 

Blahopřejeme psům k narození štěňat. 



28 

Často slyšíme mezi lidmi, proč neudělat parkoviště u kostela, jak bylo vždy 
plánováno. Oslovili jsme 2.11. e-mailem pana Nováka, vlastníka pozem-
ků…...Lehce se plánuje na cizích pozemcích, ale těžko se realizuje….to by mu-
sela proběhnout opět VŘSR a docházet k zabavování majetků!!! 

20224.  

 
 

..to je psí počasí… 

(1) Jste ochoten prodat, či směnit část Vašich pozemků u kostela s městem Rabí, v jehož zájmu 

je vybudování odstavné plochy pro turisty? 

(2) Pronajmul byste pozemky za účelem vytvoření odstavné plochy (stavby) a případně za jakou 

roční cenu? 

(3) Co byste vzkázal občanům, kteří uvažují o Vašich pozemcích jako o jasném řešení parko-

vání v obci Rabí? 


