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Propuklé
jaro pro
mě neznamená, že
se budu
jen kochat
krásou
prvních jarních květů a
radovat se z hřejícího sluníčka, ale že se také pustím
do většího jarního úklidu.
Nejlépe uklizeno je po
bílení a já už se na něj
chystám druhý rok, ale pořád to odkládám. "Vždyť to
přece není tak hrozný,
když jsme se nastěhovali
nedávno." Vzpomínám, jak
se bílilo u mojí babičky
Švarců na Hradčanech.
Bydlela jen v jedné místnosti, kde se vařilo na kamnech, jedlo, spalo a protože
topila téměř celý rok a celá
místnost byla začouzená,
pokaždé zjara se malovalo.
Strejdík
Čenda
Švarc
s tetou Olinou, ranní ptáčata, už ve tři hodiny ráno
přišli vyklidit nábytek ze
sedničky do bývalého přilehlého krámu. A přestože
vybílili místnost dvakrát i
třikrát za sebou, do odpoledne už bylo všechno čisté
a umyté na svém místě.
Mám také ráda čisto a
uklizeno, ale úklid nemusí
být náplní celého mého
dne - jak by se líbilo mému
mužíčkovi. Vypisovala jsem
si dlouhou dobu citáty
z knih a moudra různě napsaná na kartičkách, abych
si je zapamatovala, nechávala jsem si je položená po
bytě, aby byly na očích.
Ceduličky jsou dávno schované, ale citát "Pořádek je
pro blbce, inteligent zvládá
chaos" mi bude asi připomínán do konce života,
když se něco v naší rodině
nemůže najít.
Užijte si krásné jaro,
hezky si pokliďte, ale myslím, že důležitější je mít
"zameteno před svým prahem a mít uklizeno ve své
duši."
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Co baví naše občany
V posledním čísle Rábských novin č. 48 jsme zveřejnili fotografii Radka a Lukáše (14let)
Fryjů z Rabí na čtyřkolce v nové rubrice „ Co baví naše občany“. Oba jsou dnes úspěšnými
závodníky, a tak jsem se rozhodla je trochu vyzpovídat.
Marie Jamrichová

Kde jste potom závodili?

Jaká byla vaše cesta ke koníčku, který provozujete?
Radek: Lukášovi jsme k Vánocům koupili čtyřkolku s obsahem 50 ccm, to mu bylo 5
let. A abych za ním nemusel
běhat, tak jsem si pro sebe pořídil ještě jednu, kterou Michal
Richterů vytáhl z kopřiv a dali
jsme ji do kupy. Tak to všechno začalo.
Velmi nás to bavilo a šlo to ráz
na ráz. Jenže Lukáš rostl jako
z vody, a tak netrvalo dlouho a
vyměnili jsme ji za větší a silnější stroj. Pak se vlastně víc
opravovalo než jezdilo, rozhodli jsme se našetřit a koupit
kvalitnější a novější stroj
Suzuki LTZ 400. Na tom Lukáš
rajtoval už v 8 letech.

micích, kde měli mimo motorek závod i na čtyřkolkách a
Lukáš to vyhrál. Bylo to ještě
na tom malém čínském stroji,
kde se už ukázalo, že je to
sport pro něj, který ho bude
bavit, že miluje vůni benzínu.
Bylo mu 8 let.

Radek: Hledali jsme závody
v okolí a náhodou jsme narazili
na internetu na dětské závody
čtyřkolek v Biřkově. Děti závodily, tatínkové lelkovali a Lukáš měl nápad, aby jeli tátové
taky, a tak jim pořadatelé udělali závod o „Pohár pořadatele“. A tím to všechno začalo.
Pořídila se druhá čtyřkolka a
vzhledem k tomu, že Lukáš už
má také velkou čtyřkolku, tak
jezdíme všichni stejnou kategorii. Dodneška jsou tyhle závody naše srdcová záležitost a
vždycky tam moc rádi jezdíme.
Je tam taková rodinná atmosfera. Lukáš je v naší kategorii nejmladší, ale s přehledem nám ukáže všem záda.
První takové větší vítězství bylo zrovna v Biřkově, už jsou to
3 roky.
Ale na „bednu“ se Lukáš dostal vícekrát podle počtu pohárů…
Radek: To ano, ale nyní jezdí
seriál osmi závodů offroad marathon. Jsou to závody jediného druhu v Evropě, kde se jezdí na vytrvalost 2 až 4 hodiny
v kuse. Probíhají od března do
listopadu po celé republice.
Lukáš se loni účastnil poprvé
s tím, že si to vyzkouší a hned
se povedlo 3. místo, což byl
velký úspěch. Tak v tom budeme pokračovat, co nám čas a
finance dovolí.

Kdy a kde jste začali s prvním závodem?
Radek: První závod byl v Čí-
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Co vás na závodění baví nejvíc?
Radek: Mně se líbí přátelská
atmosféra. Jsme jedna velká
rodina, žádná rivalita. Když
někdo potřebuje pomocnou
ruku, jsou všichni na nohou a
pomůžou. To je nádherný příklad pro ty naše děti, že
v dnešní době jsou ještě lidé
při sobě.
Lukáš: Každý závod je jinde,
každá trať je jiná. Jezdí se v náročném terénu a to je pro mě
velká výzva. Dokud mám před
sebou soupeře, nedám pokoj,
dokud ho nepředjedu.
Jaké máte cíle?
Radek: Tak hlavně aby nám
vydržela technika a zdraví.
A taky dosáhnout v offroad
marathonu v kategorii „mistr
quat“ na nejvyšší posty. Hlavně
aby Lukáš nepovolil ve svém
zapálení pro tenhle sport a ať
se daří aspoň jako doteď. Budu
ho v tom podporovat, aby čtyřkolky zůstaly naším společným
koníčkem. Přál bych si, aby
jednou měl sport, který ho bude provázet životem, bude ho
bavit a nebude se někde flákat.

A já budu mít něco, co mě bude těšit. Dneska se žádný vrcholový sport neobejde bez
sponzorů, je těžké se rovnat
velkým konkurenčním týmům,
ale přesto s tím málem, co máme, jsme pyšní na to, že je dovedeme pěkně na trati potrápit
a doufám, že ještě potrápíme
s naším strojem, momentálně
sedláme Suzuki LTR400.
Lukáš:
Chci
dosáhnout
úspěch v offroad marathonu a
zkusit si některé zahraniční
závody, které se jezdí v Německu, Maďarsku nebo Portugalsku. A jednou třeba Dakar?
Kdo ví?

Více info na www.ruinfest.cz
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Okénko do života v obcích…….Rabí
Vzpomínka na akce v Rabí na přelomu roku
Převánoční čas byl bohatý na různá
setkání, a tak se zmíníme jen o několika důležitých.
Nebíčko a peklíčko přivítalo opět více
než tisíc návštěvníků a letos poprvé redaktorka Plzeňského rozhlasu vysílala živý přenos do rádia přímo z hradu. Celá
akce spolku ROSa by nemohla fungovat
bez dobrovolné práce mnoha lidí, pomáhají nám zaměstnanci města i hradu a těší
nás zájem veřejnosti. A nezanedbatelný
výdělek vracíme zpět na financování akcí
pro naše občany.
Adventní setkání s rozsvícením stromu a betlému je příjemně stráveným
časem se sousedy, kamarády a známými a
nechybí při tom dobrý svařáček a různé
přinesené pochutiny od občanů. Děkujeme, že s námi tuto tradici každoročně dodržujete!
Vánoční setkání občanů a dětí bylo letos opravdu kouzelné. Nejen dětmi z mateřské školky nádherně zahranou pohádkou O dvanácti měsíčkách, ale i návštěvou opravdového kouzelníka. Jeho vystoupení mělo velký úspěch a určitě si ho
pozveme za rok zase.
Novoročně šlapeme na Kostelík …
Trochu si protáhnout tělo a vyčistit hlavu
po silvestrovské oslavě přichází letos asi
40 občanů. Na tradiční vycházku na Líšnou jdeme nejkratší upravenou cestou,
tam nás čeká pár známých ze Žichovic.
Přejeme si dobrý celý rok 2019, připíjíme
na zdraví, kocháme se výhledem, ale ten
studený vítr zafoukává pod bundy i šály.
Tak honem zpátky domů do tepla. Jen ten
sníh nám už několik let chybí, snad příště!
Masopust v Rabí, ten nás pořád baví...
Letos se pořádná sněhová nadílka vybláznila na začátku února a náš, jubilejní 10.
průvod masek, chodí 23. února téměř
v suchu. My „dříve narození masopustní
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harcovníci“ jsme ocenili, že s námi vyrazila do průvodu omladina. Ten jejich elán a
energii jsme už dlouho potřebovali ! I po
smršti kořaliček všichni došli až do konce
a za to účinkujícím „palec nahoru“. Děkujeme také všem, kteří nás pohostili a finančně podarovali (7100,-Kč), výdělek
slouží k zaplacení autobusu na výlety seniorů. A mladí už vymysleli téma příštího
masopustu. Prý přijde Jan Žižka s družinou, tak se těšte na středověké zbojníky.
V rábském kulturáku tančili hasiči ….
Dostaveníčko na svém Okresním hasičském bále, pořádaném OSH Klatovy, si
v našem kulturním domě dali 2. března
dobrovolní hasiči ze širokého okolí. Pro
naše místní hasiče to byla sice prestižní
záležitost, ale ve skutečnosti pouze pracovní. Zajistit výčep pro 150 – 200 lidí, pomoci s bohatou tombolou nejen v pátek,
ale i při vydávání a vše organizačně zvládnout, což se podařilo na velkou 1.
Tradiční hasičský bál našeho sboru byl
hned za týden 9.března po MDŽ a letošní
ročník byl jeden z nejlepších za poslední
roky. Nejen proto, že se sešli mladí z Rabí
i okolí, ale vládla tam veselá nálada.....Vždyť místní hasiči umí nejen vzít za
práci, ale dokáží se i dobře bavit.

Maškarní rej pro děti
Připravit maškarní karneval pro děti v polovině března se nám v Rabí osvědčilo již několik let. Nejhorší
virové epidemie už odezněly a přišlo se k nám pobavit
hodně dětí s rodiči. Různé soutěže připravila osoba
k tomu nejpovolanější – Drahuška Houdková, tento
rok moderoval akci motýl Emanuel ( Tomáš Nárovec). Ženy z ROSy napekly domácí sladké dobroty,
které si mohli návštěvníci zakoupit a jen se po nich
zaprášilo. Akce spolku je určena dětem, které neplatí
žádný vstup, naopak dostanou dárek a za účast v soutěži sladký pamlsek. Děkujeme organizátorům, městu
Rabí za půjčení sálu zdarma a všem dětem za radost a
veselí, které nám svou přítomností dávají. A co závěrem? Sál byl hned po skončení vzorně uklizen včetně
příslušenství a těšíme se na děti opět příští rok.
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Oslava MDŽ
Místní samospráva v čele se starostou a
zaměstnanci úřadu nezapomínají každoročně ani na oslavu svátku žen. Letos se
sešlo opět na 80 občanů, kteří se při pohoštění dobře bavili. Ženy obdržely při
příchodu tradiční květinu od mužů, sál byl
skvěle připraven a nakonec při hudbě
bratří Ježků došlo i na tanec. Taneční vystoupení dětí z mateřské školky zpestřilo
program a účastníci se rozešli až v pozdním odpoledni.

Okénko do života v obcích…….Čepice
Rozsvícení vánočního stromu v Čepicích
Vlastně se u nás nejedná jen o
pouhé
rozsvícení
stromu
s krátkým doprovodným programem. Již před pár lety jsme
tento nádherný slavnostní
podvečer, předvečer první neděle adventní, posunuli o kousek dál a vylepšili ho divadelním představením a později
ještě k tomu i instrumentálním
pásmem koled, obojí v provedení našich dětí. Jelikož již
první rok sklidilo toto vystoupení velký úspěch, rozhodli
jsme se v této nádherné tradici
pokračovat. Alespoň do té doby, dokud budeme (přesněji
Jiřka) nacházet náměty ke
hrám či ještě důležitěji - dokud
budeme mít dostatek nadšené
dětské populace. Zatím nás
dost drží nad vodou "plodný
kout" - Haisů, Ježků, Dobiášů.
A teď k samotnému programu tohoto podvečera. Bylo to
tak jedinečné, že stojí za to si
to trochu připomenout. Nebýt
ale samozřejmě dlouhé přípravy, nic z toho by nebylo takové, jaké to bylo. Ať již myslím
samotné rozsvícení, pak nácvik
divadla, tak i trénink koled.
Jenom příprava stromu a
veškerého osvětlení se podcenit rozhodně nedá. Zvlášť u
nás, kde každý s napětím čeká,
která část obce se přiosvětlí
tentokrát. Letos to byla vnitřní
část mostu, přibylo dalších 120
světelných metrů. Jedním slovem - nádhera! Kdo jel o Vánocích přes Čepice, ví, o čem píši.
Ale nepředbíhejme.
Ozdoby. To je věc, na které
si dáváme velmi záležet. Nikdy
nemáme stejné jako předešlý
rok, vždy na nich něco - co
nejvíc - , za co nejmíň peněz,

obměníme. Letos jsme to pojali vlastenecky, naše ozdoby byly v barvách trikolory. Moc zajímavé. Chlapi nám dovezli
strom a společnými silami
jsme na něj pak ty ozdoby navěsili, s velkou pomocí pana
Vozky a jeho plošiny. Díky
moc.

tady se nám to trochu zatrhlo.
Luboš, který nám každý rok
krásně zahrál a povýšil tak tuto
sváteční atmosféru setsakramensky vysoko, letos bohužel
slíbil koncertovat někde až na
druhém konci republiky. S dalším hudebním seskupením se
to špatně domluvilo, takže

A aby se snad nezdála ta
naše vánoční náves tak prázdná, nadšenci Jirka s Jardou společnými silami vyrobili krásný
betlém, který umístili a také
osvětlili hned vedle kapličky.
My, ženy, jsme jim tam pak do
něj dodělaly postavy Josefa,
Marie a samozřejmě Ježíška
v životních velikostech. Žádná
naprosto dokonalá práce, ale o
tu asi ani většinou nejde. Pokud se to líbilo, byť jen jedinému človíčku, mělo to smysl.
Pak již jen připravit pohoštění (skoro všechny hospodyňky), punč (výborný v provedení
dua Radka a Blanka) a slavnost
může začít. Ještě by to chtělo
nějaké vystoupení pro ještě
větší požitek z této slávy, jenže

z toho nakonec nic nebylo, no
a další oslovené formace zrovna nemohly.
Vypadalo to tedy na reprodukovanou hudbu. Jenže to by
nebyl Luboš, aby nás v tom nechal. Nikomu nic neřekl a koncert přeložil na jiný den. A pak
prostě jakobynic přišel a úžasně, jako vždy, zahrál, takže atmosféra tohoto večera neztratila ani špetku glancu.
Po jeho vystoupení došlo na
odpočítávání a poté jsme rozsvítili vše připravené. To bylo
najednou světla!
No a potom, co se každý
dosytosti občerstvil, se postupně přesouval do sálu, kde za
chvíli měla začít druhá část
večera - divadlo a hraní.
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Sál byl opět naplněn k prasknutí, což přímou úměrou navýšilo i nervozitu účinkujících
dětí.
Divadlo bylo letos také jako
ty trikolorové ozdoby na stromu na návsi v duchu stoletých
oslav naší republiky. Hra se
jmenovala Návrat a pojednávala jak jinak než o návratu legionářů z války domů, v našem
případě do Čepic. Opět celé
v režii Jiřky. Námět k této hře
našla na netu. Tentokrát ale
více dopisovala a předělávala,
protože v původní hře vlastně
přímo o legionáře nešlo. Ani
nechci domýšlet, kolik tím
strávila času. Výsledný scénář
byl znovu zasazen do našeho
prostředí a byl fakt výborný. Je
vidět, že pro to má Jiřka cit.
Jen tak dál, Jiři!
Pak již jen rozdat role a trénovat a trénovat. Letos nám to
trénování trošku zkomplikovala sama "rejža", která si zrovna
v nejméně vhodném období
odlétla, jako ti tažní ptáci, do

teplých krajin. Naštěstí ne na
celou zimu, ale "pouze" na měsíc. Sice pověřila mě a Jarču,
abychom ji na tuto dobu zastoupily, ale to není ono. Bály
jsme se udělat jakoukoliv změnu, abychom rejže celé její dílo
nepokazily.
Po jejím návratu už se zase
zkoušelo, tak jak mělo a výsledek stál za to. Při vystoupení
před diváky toho večera hra
prostě neměla chybu, děti ze
sebe opravdu daly maximum.
Díky, děti, bylo to parádní! Neskutečný zážitek. Obzvláště
překvapení večera v podobě
Dorotky.
Poté koledy. Letos se toho
ujal Míla sám a sakra dobře.
Tréninky opět střídaly tréninky. Míla měl výhodu, za žádným teplem neodlétal, tak
mohl trénovat s dětmi rovnoměrně. Dokonce přibyly dva
nástroje, tak měl co dělat.
A výsledek? Krásné, dojemné.
Opět se vám to, děti, povedlo!
Bylo jasně vidět, že stávající

hráči zase o fous hráčsky vyspěli, takže hra byla čistší, lehčí, prostě super! Jestli to takhle
půjde dál, tak nevím, nevím,
kde ty naše děti skončí. A to se
ještě počet nástrojů může rozrůst, třeba Amálka dostala od
Ježíška kytaru a Eliška dokonce
ukulele.
Zkrátka krásný večer plný
nezapomenutelných zážitků.
Kdo u nás nebyl a mrzí ho, že
to nemohl vidět, lze se kouknout na YOUTUBE. Kuba tam
opět umístil svou nahrávku.
Stačí zadat do vyhledávače Divadlo Jakub Kazda a můžete se
kochat.
Jeden takový večer a kolik
lidí na tom mělo zásluhu.
A tady na tomto místě si všichni zaslouží poděkování. Ani
není možné je všechny vyjmenovat, protože jich bylo tolik,
že bych určitě na někoho zapomněla a pak by mě to mrzelo.
Takže prostě: Díky všem za
všechno. Za nás za všechny.-hs-

Štědrovečerní setkání na čepickém mostě

Štědrý den. Kdo by ho neměl
rád? Zvláště pak večer. Děti
ten den ani nezlobí a jiskřičky
v jejich očích by snad viděl i
slepý.
Pro nás dospělé je to den
plný napětí. Jestli všechno

klapne, jestli Ježíšek stihne nazdobit stromeček, jestli se trefí
dětem do dárků, co si od něj
přály, jestli jsme nezapomněli
něco nakoupit či obstarat a také tradice. Staré české lidové,
ale hlavně krásné. Jestli jsme
na nějakou nezapomněli či naopak neporušili.
A když už je pak večer po
všem, kdekdo se těší, až se svalí na gauč, zhlédne konečně
nějakou pohádku vcelku a dá
si konečně v klidu nějaký chlebíček nebo jinou dobrotu.
To my naopak od tohohle
všeho utíkáme a na devátou se
všichni scházíme na našem
starém mostě, u sochy. Trochu
mrznout a trochu se něčím zahřívat. Ale hlavně-být spolu a
popovídat si.
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Pravda, letos nám počasí
moc nepřálo, foukal ostrý studený vítr a skoro celou dobu
padal i zmrzlý sníh. Z tohoto
důvodu se nás nesešlo tolik, co
jiné roky, ale to vůbec nevadí.
Nejde přece o kvantitu.
Přesto jsme tam společně
strávili velmi příjemný večer.
Každý rok tam vydržíme až do
půlnoci, kdy si poslechneme
“uspávanku“, tedy přesněji Lubošovo slavnostní vánoční vytrubování přímo pod námi.
Letos ale díky počasí se většina
z nás rozešla už dříve, a tak
jsme si tu krásnou uspávanku
vyslechli už jen doma u otevřeného okna.
To nic ale nemění na tom,
že se nám spalo báječně. Byl to
totiž krásný den.
- hs -

Ahóóój! znělo nad Otavou na Štěpána už podeváté
Letos už podeváté se sešli vodáci na břehu Otavy u bývalého PDA v Sušici, aby pokračovali v tradici založené kytarovým virtuozem a také vodákem Lubomírem Brabcem. Počasí letošních Vánoc moc nadějí
na
klidné
vánoční
"svatoštěpánské" splutí nedávalo, mnohé z pravidelných
účastníků odradila předpověď
více než zvýšené hladiny řeky
(která se nakonec nekonala), i
přesto se na Otavu vydalo 23
lodí s posádkami lidskými i
zvířecími.
Doplutí do cíle, k mostu
v Čepicích, nebylo ovšem
zadarmo - 9x okusily posádky
teplotu Otavy přímo na tělo,
ale protože nad nimi, stejně
jako v předchozích letech, bděl
svatý Jan Nepomucký, přežili
všichni, kromě pořádného namočení, bez vážnějších úhon.
Navíc v cíli byla pro vodáky

připravena útulná hospůdka,
z níž voněly nejen bramboráky...
O to větší výzva je to pro
všechny do roku příštího, jubilejního desátého, který rozhodně nebude všední. Jaké
překvapení se ale chystá, to

prozatím organizátor Lubomír Brabec nenaznačil. Rozhodně by to měl být ročník nezapomenutelný.
Ahóóój příští rok na svatého
Štěpána na Otavě v Sušici a
v Čepicích!
zdroj text, foto: isušice.eu

Čepický turnaj
16.února se v Čepicích v hostinci u Polenů konal 3. ročník
turnaje v šachu a ve hře
"Člověče nezlob se!" . Sešlo se
8 šachistů, což je na tak malou
vesničku velmi slušná účast.
Hráči byli rozlosováni do dvou
skupin a začal nemilosrdný
souboj kdo z koho. Po mnoha
těžkých a napínavých partiích
zvítězil již potřetí pořadatel
turnaje Romča Pajer, který stále čeká na svého přemožitele.
Na druhém místě se umístil
Richard Malý, třetí příčku obsadil František Kába a velkým
překvapením bylo čtvrté místo
teprve devítiletého hráče Samuela Budimana. Ve hře
"Člověče nezlob se!" spolu soupeřilo 16 borců. Nejmladšímu
hráči byly 4 roky a tomu nej-

staršímu 71 let. Je
to opravdu hra pro
všechny generace,
u které se malí i
velcí pobaví a vyblbnou. Hrálo se
celé odpoledne a
všichni jsme se u
toho moc nasmáli i
navztekali. Na plné čáře v člobrdu
vyhrála
Janička
Haisů, druhé místo obsadila její
mladší
sestřička
Barunka a na třetí
pozici se umístil
nejmladší účastník
čtyřletý Max Budiman. Na
všechny hráče obou turnajů
čekala spousta pěkných cen, za
které všem sponzorům patří
9

velké poděkování. Všichni
jsme si užili zajímavé a hlavně
hravé odpoledne.
-mš-

Masopust v Čepicích v roce 2019
Sotva pominou Vánoce, utiší
se silvestrovské veselí, už je tu
myšlenka: Za co půjdem letos?
Ta sice občas v předstihu doléhá, ale přesto se většina čepických domácností na masopust
začne chystat až na poslední
chvíli.
Tak nějak to bylo letos i u
nás. Nápad stále žádný a do
masopustního veselí chyběl
necelý týden. Tak za co? Byli
jsme za indiána, černošku, fotbalistu FC Čepice i prasata, za
Šahrazád i za kata. Arzenál
jednou využitých masek na půdě se rozrůstá, ale letos by to
chtělo zas něco nového. Dny se
krátí, a tak rychle za inspirací

do papírnictví. Ejhle, na pultu
škrabošky se zobáky. Co s tím?
Tak tedy za havrany. Trocha
černé barvy, vypůjčený černý
sprej, černá paruka a příčesek,
černé peří a boa, kadeřnické
pláštěnky na poslední chvíli
sehnané, trocha černého igelitu do odpadkových košů, nalepovací černé drápy.. a havrani
jsou na světě. Vždycky nás pobaví, když nás nepoznají vlastní psi a zmateně štěkají, dokud
na ně nepromluvíme.
Nejlepší na masopustu bývá
sraz masek, kdy někdy ani netušíme, kdo mezi nás přichází.
Tak letos jsme na domluveném
místě mezi prvními – a ejhle –
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vítají nás dva tučňáci! Chvíli to
vypadá, že si dáváme sraz za
účelem výměny ptačích zkušeností, ale brzy je vzniklé hejno
„naředěno“ dalšími nesourodými osůbkami či předměty. Přichází semafor, ovce, Marfuša
s Ivánkem, hastrmani, smrtka
s doprovodem, sněhulák, beruška, otužilec, čarodějnice,
nechybí doktor a král se svým
šaškem. Všechny masky vyjmenovat nelze, letos jich bylo 56.
Salvy smíchu budí Jirka, který
– pokud by se udělovala – by
každoročně získal medaili za
nejlepší masku. Zatímco před
několika lety pobavil kadibudkou, tentokrát jde za sprchový
kout, kde se během masopustního veselí nejedna maska
osprchuje.
Za mohutného štěkotu se
vydáváme vsí, první zastávka je
jako vždy u Jany v krámu a odtud již po jednotlivých staveních, kde jsme vždy srdečně
vítáni výborným občerstvením.
V Bavorově stavíme pár projíždějících aut a tady snad jen pár
slov. Věřte, že když po řidičích
chceme „mýtné za průjezd Čepickým královstvím“, nejde o
žebrání. Je to jen recese a snaha zachovat tradice, takže se
stačí zasmát, prohodit s námi
pár milých slov (jak to mnozí
dělají), případně vhodit do
kasičky symbolické mýtné. Není třeba riskantně rychle couvat do zatáčky, kličkovat a přidávat na plynu, jak to mnozí
také dokážou.
Vyvrcholením masopustu
v Čepicích pravidelně bývá
česnečka a posezení u Kůsů.
Pak nás čeká již jen pár zastávek, společné foto a tradiční
zakončení v hospodě U Polenů.
Takže zas příští rok? A za co?
foto: J. Potužník
-jk-

Hasičský bál v Čepicích
Tady netřeba nic představovat.
Hasičský bál zná asi každý.
Myslím, že je jen málo lidí,
kteří můžou tvrdit, že ještě nikdy na žádném nebyli. Alespoň
na vesnicích či malých městech to tak funguje.
U nás v Čepicích se na
hasičských bálech scházíme
hojně a rádi, takže se nás
23.března sešlo v místním
hostinci opravdu požehnaně.
Již několik let nám hraje kapela ORCHIDEA, čímž je úspěch
z jedné poloviny zajištěn. Tou
druhou polovinou potřebnou
k dosažení úspěchu celé akce
bývá tombola.
Tu míváme bohatou, zrovna
letos první cena byla zájezd na
Moravu spojený s ochutnávkou
vín věnovaný Pájou.
Dále v tombole opět nechyběly dorty, i letos jich bylo
krásných 30. Napekly je šikovné ruce místních žen - Marcelky, Pavči a Jiřky. A jaké zase
byly!

Také další ceny byly zajímavé, některé hodnotnější, jiné
zase užitečné a některé třeba
jen srandovní. Tyhle ceny ale
nikoho zas až tak moc nezajímají, každý chce spíš vyhrát
ten dort. Což zase není při tom
počtu napečených kusů až tak
nemožné. Naštěstí.

Kromě poděkování za napečení těchto dobrot se ještě sluší poděkovat všem, co do tomboly přispěli jakoukoliv cenou.
A také hasičům, že tyto plesy
stále pořádají.
Věřte, že to má smysl.
-hs-

MS Březinka Rabí
Poděkování
Myslivecký spolek Březinka Rabí tímto děkuje všem za sponzorské dary na náš tradiční myslivecký
bál. Ale i všem, kteří nás svou účastí přišli podpořit.
Výhercům blahopřejeme a těm, kteří nevyhráli v tombole, vzkazujeme, že letos bude myslivecký
bál 25. prosince 2019 a máte šanci, chce to jen šťastnou ruku!
Slova chalupáře Pepíka Malého (Joudy) z Bojanovic „Chlapi, stárnete, děláte to dobře a hlavně vydržte, já s partou přijdu zas.“
To nás těší a zavazuje.
V Rabí 21. ledna 2019 Za MS Březinka
Josef Tauchen

Pan Zdeněk Heřman z Rabí oslavil 17. 1. 2019 životní jubileum, je mu 75 let a současně je nejstarší
člen MS Březinka. Blahopřejí mu všichni členové sdružení s přáním pevného zdraví a přesnou mušku!!!
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Dne 2. března 2019 úspěšně složili před komisí
zkušebních komisařů
v Klatovech závěrečné
zkoušky z myslivosti pan
Michal Marek a pan Jan
Maxa.
Členové mysliveckého
spolku „Březinka“ Rabí
jim k tomuto blahopřejí a
doufají, že posílí řady tohoto spolku a budou aktivně pracovat pro myslivost a ochranu přírody
v Rabí.
Za MS „Březinka“ Rabí
Josef Tauchen
Z leva: Michal Marek, Josef Tauchen, Jan Maxa

Zprávy od sousedů z Budětic
Rozhovor s novým starostou Budětic panem
Bohumilem Kuderou
Podzimní komunální volby byly pro Budětice po dlouhých 20 letech speciální, měnila se celá obecní garnitura a je zde třeba poděkovat dlouholetému starostovi panu Antonínu Hudovi a místostarostce ing. Olince Chmelíkové. Objevily se dokonce 3 kandidátní listiny a občané dle očekávání
zvolili do čela obce pana Bohumila Kuderu. Ten již byl v zastupitelstvu v minulém volebním období, a má tak s agendou zkušenosti.
Padesátiletý vodohospodář, ženatý, má 2 děti, bydlí v Buděticích od r.1996. Svůj minimální volný
čas věnuje chalupě v Lipové Lhotě, kde se stará i o rybník a zasloužil se o jeho revitalizaci. Samozřejmě, že jeho život se přes noc zásadně změnil, ale i přes nápor práce si našel chvilku a neodmítl
rozhovor.
Stát se starostou je velká
čest a odpovědnost, jak jsi
na tuto velkou výzvu připraven?

potřeba zařídit, hlavně je to o
neustálém telefonování a především papírování, o tom to
dneska je.

Já jsem si nejdříve myslel, že
budu pokračovat ve svém zaměstnání, ale velmi rychle jsem
změnil názor, starostování je
totiž odvozeno od starostí
s chodem obce. První týden
jsem ani nemohl pořádně spát,
stále jsem myslel na něco, co je

Přírodní park Buděticko je
významným
historickým
prostorem. Jak této skutečnosti využít? Co třeba rozhledna na Džbánu (správně
historicky – Čbánu)?
Obcí již dnes vede významná
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cyklostezka, kudy v létě projede velké množství cyklistů, plno lidí také spojuje prohlídku
Rabí a Velhartic a nejkratší to
je právě přes Budětice. Máme
v plánu zatraktivnění obce zřízením naučných stezek, které
by navazovaly na tu slavnou
Vintířovu. O rozhledně se uvažovalo v minulosti, teď není na
pořadu dne.

V obci nyní rezonují 2 fenomény , dobrovolní hasiči a
fotbalisté. Někteří skeptici
hovoří o rozdělení obce na
dva tábory, není to nesmysl,
když polovina fotbalistů jsou
zároveň hasiči?
Souhlasím s tebou, to byly jen
povolební výkřiky několika
osob. Na druhou stranu mě mile překvapil zájem vést obec.
Po avízu odstoupení stávajícího vedení se ozývaly pesimistické hlasy, ale dnes pár měsíců
od voleb cítím spíše snahu pomoci. V zastupitelstvu jsme si
rozdělili úkoly a samozřejmě se
nebráníme nápadům od občanů. Zatím obě naše veřejná zastupitelstva se těšila velkému
zájmu veřejnosti a diskuse považuji za smysluplné.
Je potřeba říci, že obě uskupení
jsou velmi aktivní, starají se o
veřejný život a zvyšují v okrese
zájem o naši obec.
Jsi především vodohospodář,
nastiň čtenářům připravovanou velkou akci, kanalizaci,
především všechny zajímá
rozpočet a termíny.
Stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod je ve fázi vydávání povolení. Jaro by mělo
celou akci již posunout dopředu, alfou a omegou je přidělení
dotací, bez nich to nepůjde,
nechceme obec zadlužit, ale
jsem v tomto směru optimista,
máme ve svém středu šikovné
ekonomy. Rozpočet na tuto
první etapu je cca 15 mil.Kč.
Otázkou je, jak postupovat dále, projekt je totiž zpracován
na jednotnou kanalizační síť,
ale nové dotační tituly podporují tzv. oddělenou kanalizaci,
tzn. zvlášť roura na splaškovou
vodu i dešťovou, proto se bude
muset dokumentace přepracovat.

Bohumil Kudera -starosta obce Budětice

Vodovody v obou obcích (Budětice, Vlkonice) chceme zachovat
v našem provozování
a udržet tak nízkou
cenu vody. Poruchy
zatím jsme schopni
řešit svépomocí díky
technice obce i dobrovolných hasičů.
Co bys chtěl na závěr vzkázat občanům Budětic, jaká
je tvoje vize do budoucna?
Myslím,
že
každý ,kdo si přečetl náš
volební program, je
v obraze a ví, že máme práce nad hlavu – rekultivace všech návsí, udržení prodejny potravin, oprava komunikací, podpora spolků v obci a
mnoho dalších potřebných záležitostí, které by vedly ke spokojenosti občanů. Rádi bychom zřídili pracovní místo
obecního zaměstnance, který
by průběžně pomáhal s provozními věcmi obce, což myslím, by bylo velmi prospěšné.
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Naše obec je malá, v podstatě
se všichni známe , a proto vyzývám všechny občany ke spolupráci na společném díle.
Bohouši , děkuji za odpovědi
a moc držím palce.
Ptal se a fotil Robert Töpfer

Okénko do MŠ Rabí
Zima je už za námi a my si jí užili
V loňském roce jsem se loučila slovy: „Hezký
podzim všem“. Podzim to byl hezky pestrý a
zima, i když bílá, měla z našeho pohledu barevné tváře.
Poslední říjnový den prolétla naším náměstíčkem strašidla. Ano, strašidla a je i možné, že
jste je mohli slyšet a dokonce i spatřit. Všechny
děti a i paní učitelky byly převlečené za strašidla a šly si zařádit na hrad – na nádvoří našeho
hradu. Velké poděkování patří zaměstnancům
hradu a to za otevření vstupní brány, kterou
strašidla prolétla a možnost puštění hudby, na
kterou strašidla řádila.
V listopadu jsme navštívili knihovnu v Rabí.
Kouzelný dědeček Tomáš nám přečetl pohádku, děti vybarvily omalovánku a pohrály si
s velkými plyšáky, které jsou pro nás v knihovně vždy připravené.
Následující den jsme vyjeli linkovým autobusem do Sušice na divadlo Káťa a Škubánek,
které se podle reakcí dětí velice vydařilo. Cesta
zpět však byla ještě víc zábavnější. Nejelo se
totiž jen autobusem, ale i vlakem, a to do Horažďovic a odtud opět autobusem do Rabí, jiný
spoj nebyl možný a děti si to náležitě užily.
Koncem listopadu jsme pro změnu navštívili
knihovnu v Sušici, kde jsme hledali pohádkové
dvojice a žasli jsme nad kouzelnou knihou.
Před odjezdem autobusu jsme šli společně nakrmit kachny a hurá i na náš oběd.
3. prosince jeli předškoláci spolu s paní učitelkou Hankou naposledy na plavání do Sušice.
Děti obdržely plavecké vysvědčení a užily si i
tobogan. V ten samý den ostatní děti šly se
mnou pěšky do mateřské školy v Žichovicích,
kam jsme byli pozváni na pohádku O vodníkovi Vrtičkovi, který dětem formou pohádky
předvedl, jak je důležité třídění odpadu. Zpět
do mateřské školy jsme se vrátili autobusem
společně s plaváčky.
Začátkem prosince si na děti v mateřské
škole našla čas a hlavně odvahu paní Novotná,
od našeho kamaráda Viktora, s dentální hygienou. Připravila si pro děti obrázky, co je pro
zuby zdravé a co nikoliv. Vysvětlila dětem, jak
by si měly čistit zuby a šlo se do koupelny nacvičovat. Od té doby si většina dětí po jídle ve

školce čistí zoubky.
V úterý 18.12. byli do mateřské školy pozváni
rodiče, prarodiče a sourozenci na vánoční besídku. Sehráli jsme pohádku O dvanácti měsíčkách, děti zarecitovaly básničky a předaly vlastnoručně vyrobené dárky. Za odměnu jsme následující den jeli do Sušice na sušický betlém
do muzea a navštívili jsme i výstavu perníčků,
která se konala v sušické radnici.

Zábava na sněhu

Jak čistit správně zuby?

pokračování na straně 15
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Adventní čas jsme završili povídáním s dudačkou paní Novotnou z Katovic na téma adventní zvyky – zahráli
jsme si na Josefa a Marii, seznámili se
s hudebními nástroji jako jsou dudy či
fajfrnoch a zazpívali si vánoční koledy.
V novém roce jsme se konečně dočkali pořádného sněhové nadílky a jak
se patří jsme si to i užívali. Chodili
jsme bobovat na Březinu, kde nám to
pořádně svištělo a vyběhnout kopec
několikrát za dopoledne nebyl pro děti žádný problém. To se to některým
po obědě krásně spinkalo.
Sníh z Březiny nám zmizel a my se
opět mohli těšili na návštěvu za kouzelným dědečkem Tomášem a to tentokrát na pohádku O ztraceném zajíčkovi. Děti
za přečtenou pohádku našly v labyrintu správnou cestu, vybarvily zvířátko, které pak Tomášovi v knihovně zůstalo na památku na naší
návštěvu, pohrály si opět s velkými plyšáky a šlo
se na oběd.
Následujícího
dne
jsme
se
potkali
v sokolnické galerii na Rabí s panem
Tauchenem, který nám zaujatě vyprávěl o ptácích, kteří nám krouží nad Rabím a žijí v blízkém okolí. Panu Tauchenovi patří velké poděkování, že si na nás našel čas a věříme, že to nebylo poslední setkání s jeho vyprávěním.
Chřipkové prázdniny se letos nevyhnuly ani
naší mateřské škole. Vysoké teploty a kašel skolil většinu dětí a tak se z ekonomických důvodů
mateřská škola na 2 dny uzavřela. Maškarní rej,
plánovaný zrovna v době uzavření školy, jsme si
užili až následně, když se docházka dětí zvýšila.
V maskách nebyly jen děti, ale i my paní učitelky. Děti si užily spoustu legrace, tancování a
soutěží a domů si odnesly sladkou odměnu.
Vystoupení dětí (předškoláků) v kulturním
domě v Rabí k MDŽ bylo nemocností lehce
ohroženo, ale vše nakonec dobře dopadlo. Děti
dorazily, hudbu zachránil pan starosta ve spolupráci s kapelou Orchidea a my věříme, že se vystoupení všem zúčastněným líbilo.
Aby té zimy bylo už dost, rozhodli jsme se
koncem zimy udělat společnou akci s rodiči.
Z Rabí jsme vynesli za hlasitého povyku Moranu, hodili jsme ji do řeky Otavy se slovy:
„Mořenu nesem s velikým nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme! a následně si u řeky připravili
oheň. Letošní první opékání buřtíků bylo zahájeno. Počasí nám díkybohu přálo, nepršelo a my

si to všichni společně užili.
Vzhledem k tomu, že se blíží velký životní
krok pro předškoláky, budoucí školáky, rozhodli
jsme se navštívit ZŠ Lerchova v Sušici. Zde si
mohli nanečisto vyzkoušet zápis, prošli jsme si
1.stupeň ZŠ a o přestávce nakoukli i do třídy,
kde se již prvním rokem učí kamarádi, kteří tuto
štaci procházeli v loňském roce – Natálku Jonášovou a Ondráška Růžičku. Všem letošním
předškolákům přejeme do budoucna pevný krok

a rodičům pevné nervy.
A tak nám začalo jaro. Proběhla besídka
„nejen“
pro
maminky,
letos
spojená
s Velikonocemi, ale čeká nás i návštěva IS Kašperské Hory, loučení s předškoláky spojené
s přespáním v mateřské škole a výlet, který se
všem snad bude líbit a vás, s čtenáře, možná naláká na rodinný výlet, ale o tom až příště.
Hezké jaro a ještě hezčí začátek léta přeje
Eva Mešinová
Ve školce je prostě prima
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Zapsáno v Rábkých kronikách
Milí čtenáři, tentokrát si připomeneme nejstarší spolek v Rabí- Sbor dobrovolných hasičů,
tak, jak je zapsán v kronikách města. Výpis z kronik provedla kronikářka M. Jamrichová
Dne 26. května 1885 byl v Rabí
založen 12 občany Sbor dobrovolných hasičů. Vybavení bylo
v té době pouze čtyřkolovou
hasičskou stříkačkou zakoupenou městem v roce 1876. Přesto byli hasiči vždy ochotni
obětavě pomáhat nejen v Rabí,
ale i v okolních vesnicích.

V roce 1912 věnovala sboru
vyšívaný prapor Anna Daňková. Originál se bohužel nedochoval, ale ze zbytků nalezených v r. 1985 byla zhotovena
replika původního praporu.
V r. 1953 byl ustaven první
kroužek mladých požárníků.
Počet členů sboru se pohybo-

Mladí hasiči v roce cca 1995. Z prava: V. Zemen, M. Kuba, D. Homolka, M. Löffelmann,
M. Homolka, O. Kristofovič, K. Vaneková, E. Lupíšková, M. Kraucher, L. Pinkasová, E.
Kubová, R. Lupíšek, I. Leopoldová a instruktorka E. Homolková

V roce 1893 byl dokonce stanoven okruh výjezdů k požárům
do 17 obcí kolem Rabí.
Prvním zvoleným starostou
hasičů se stal v r. 1896 F. Uhlík. V r. 1904 byla zakoupena
nová čtyřkolová ruční stříkačka s nápisem Město Rabí 1904.
Ta sloužila dobře a dodnes je
funkční chloubou sboru při
oslavách výročí. Zajímavostí
bylo, že se po 2. sv. válce někam ztratila a nikdo nevěděl,
kde je. Objevena byla v roce
1985 ve stodole v obci Týnec a
po navrácení provedli hasiči
renovaci, při které odpracovali
velké množství hodin.

val kolem 83 mužů, žen i dětí.
Město zahájilo v roce 1965
přípravné práce pro stavbu nové požární zbrojnice. V „akci
Z“ se na její stavbě podílelo
mnoho rábských občanů. Slavnostní otevření proběhlo 30.
10. 1971. Od té doby slouží jako
zázemí pro hasiče a techniku.
Sbor získal novou požární Avii
30 speciál, kterou se také vozila úspěšná družstva dětí na
okresní soutěže. Od r. 1972 po
3 roky byla navázána úspěšná
spolupráce se sborem hasičů
Velký Bor, pořádaly se společné dětské hasičské tábory a
děvčata z Rabí se staly okres17

ními přebornicemi. V r. 1986
přebral sbor cisternovou stříkačku LIAZ CAS 25, která sloužila v Rabí až do loňskéhoroku.
Sbor vede kroniku od
r. 1985, která byla vystavena o
3 roky později i na celostátním
sjezdu SPO v Praze. Po sametové revoluci se z požárníků
stali opět hasiči a sbor si založil Síň tradic jako stálou expozici. V současné době je v Rabí
50 dobrovolných hasičů včetně
dětí, družstva mužů a družstva
žen a přispívajících. Dvacetčtyři členů SDH je zařazeno do
výjezdové jednotky města, kategorie JPO 3. Být hasičem se
jako tradice udržuje v těch rodinách, kde jako dobrovolníci
pracovali už pradědové a tátové a následují je děti a vnuci.
Vedení města si práce dobrovolných hasičů váží, a proto je
v současné době spolupráce na
nejlepší úrovni. Vždyť z devíti
volených zastupitelů města je
šest ve sboru hasičů Rabí a Čepice.
Hasiči z Rabí se podílejí i na
různých akcích pořádaných
městem a dalšími spolky. Tradičně pořádají svůj ples, staví
májku, jsou spoluorganizátory
akcí pro děti, sbírají elektrošrot, na polích OD Soběšice
sbírají kamen, sázejí stromy,
vysadili třešňovou alej. Současné zázemí SDH na hřišti
v Rabí je ideální plochou pro
organizování hasičských soutěží i v rámci okresu. Při oslavách výročí sboru, která se
pokračování na straně 18

od r. 2015 konají na náměstí, zajišťují pestrý celodenní program
s ukázkami techniky a akceschopnosti výjezdové jednotky, hudbou
a kulturním programem včetně občerstvení.
Dne 12. května 2018 se v Rabí
konala velká hasičská sláva. Díky
podpoře zastupitelů a téměř dvouletému procesu se podařilo s dotační pomocí zakoupit 2 nová auta.
V prosinci 2017 město koupilo dopravní automobil Citroen Jumper
pro 9 osob s vybavením a na konci
ledna 2018 výjezdová jednotka obce obdržela novou cisternovou stříkačku CAS 20 na podvozku Scania.
Slavnostní požehnání obou vozů
bylo naplánováno na květen při
příležitosti srazu rodáků a přátel
Rabí. A oslava to byla opravdu pořádná. Sjely se okolní sbory se svojí
technikou, po slavnostní mši se
průvod hasičů v historických uniformách a s praporem vydal na náměstí k pomníku padlým v 1. sv.
válce, kde položili věnec. Předána
byla i ocenění zasloužilým členům
sboru. Po krátkých proslovech hostů došlo na požehnání aut i hasičů
p. Markem Donnerstagem, předání
klíčů veliteli sboru Václavu Hejpetrovi a přípitek. Hrála kapela, pivo
zdarma bylo pro všechny. Byla to
podívaná nejen pro místní občany,
ale i pro turisty mířící na hrad.
K přenosné motorové stříkačce PS
12 a nafukovacímu člunu BYBOAT
300 přibyla nová technika, která
vyřešila na dlouhou dobu problémy se zastaralým vozovým parkem hasičů.
Opravy a odvodnění se také dočkala
i dopravní plocha před hasičárnou,
kde se při jarním tání tvořily hluboké koleje pod koly cisterny. A snad
se podaří v příštích letech zrekonstruovat starou hasičárnu na moderní zázemí pro rábský sbor a i tomu dali zatím zastupitelé zelenou.

Historická stříkačka z roku 1904

Nová stříkačka z roku 2018

Hasičky z Rabí
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Zprávy z radnice
Vážení občané, jaro je v plném proudu a léto klepe na dveře. Noviny přinášíme po delší pauze. Mohli bychom říct, že od posledního čísla se asi
nic moc nedělo, proto nebylo co vydávat, ale opak je pravdou. Dělo se
toho tolik, že bylo nutné přejít do módu, který je rozdělen na tři sekce:
1. řešíme věci důležité, 2. řešíme věci méně důležité, 3. neřešíme věci
zbytečné. V současné době jsme neustále u sekce č.1 a tudíž došlo i na
vydání novin. Rábské noviny se vydávají v nákladu cca 250 výtisků a jsou
rozesílány cca do 50 emailových schránek. Nejdále jsou čteny v Austrálii
a nejblíže ve vašich rukách. Někde skončí ihned v koši a jinde jako materiál na podpal kotle v 3. emisní třídě. Jejich význam je však vyšší, než si
můžeme myslet. Noviny dokonale mapují dění v místě, kde žijeme a zachycují je pro budoucí generace. Generace našich potomků, které budou hledat různé souvislosti, se určitě přes nuly a jedničky v počítačích dostanou k těmto novinám, aby nahlédly do života svých předků. Snad se nebudou muset moc divit, jak to všechno bylo špatné, ale dle dostupných zpráv, které tyto noviny obsahují, je na místě říct, že se máme asi
dobře. Lékařská péče, sociální politika, materiální zabezpečení, mír. Jinak by určitě noviny
vypadaly, kdyby se vydávaly ve vesničce v Sýrii nebo například v Subsaharské Africe, kde se
nachází 27 z 28 nejchudších států světa. Máme tedy asi štěstí, že žijeme tady a teď. Pokud
však máte jiný názor, tak jen dodám, že štěstí je otázkou volby a pokud budete chtít být
šťastni, tak prostě budete, i kdyby čert na koze jel.
Miroslav Kraucher, občan a staros-

Co se děje….
Sbírka pro Diakonii Broumov proběhla v Rabí. Po celý únor jsme shromažďovali
věci na MěÚ a vzhledem
k množství, které se podařilo
předat, považujeme akci za
úspěšnou. Spolupráci s Diakonií budeme dále rozvíjet. Jednou ze záležitostí je sběr textilu. Určitě jste si všimli, že zmizel kontejner firmy Rumpold,
který stál za hotelem Atawa.
Odpadáři předávali textil zpracovatelům a dostávali za každé
kilo nějakou tu korunu. Jakmile se karta obrátila a textilu bylo na trhu velké množství, museli odpadáři začít platit a v tu
chvíli začaly tyto kontejnery
mizet z veřejných míst. Podařilo se nám domluvit s Diakonií
Broumov, že obdržíme v dohledné době kontejner na textil. Diakonie má nejbližší kon-

tejner ve Strakonicích a jsme
rádi, že bude ochotna jezdit
svážet textil až sem. Tak jakmile kontejner obdržíme, dáme
vám vědět.
Sběr kovů do nádob máme
už nějaký rok zaveden. Systém
se ujal a množství odpadů, které nám takto předáte, je cca
v množství 2-3 tuny. Celkově
však ročně prodáme do sběrných surovin 6 až 9 tun železa,
které vytřídíme při svozu velkoobjemového odpadu, a při
sběru různě po obci. Pokud
využíváte nádoby na sběr
drobného odpadu připomenu
co do nádob nepatří, ačkoliv se
to stává zcela běžně. Nepatří
tam kovový odpad umístěný
v igelitových sáčcích. Nevyhazujte do kovového odpadu sáčky od koření, platíčka z léků a
odpad, který obsahuje stříbrnou folii. Do nádob vyhazujte

prosím to, co byste běžně vezli
do kovošrotu.

Občas se najdou lidé, kteří ještě nepřijali možnosti, které se
jim při likvidaci odpadů nabízí.
Ještě si sám pamatuji dobu,
kdy nebyly popelnice a odpad
končil na Babáku. Velice často
se tvoří nové a nové Babáky.
Několikrát do roka je zaměstnanci obce likvidováno několik
černých skládek. Vždy se na
nich vyskytuje odpad, který se
běžně dává do popelnice, nebo
vozí do sběrného dvora. Zajímavostí je, když se pár dní po
svozu velkoobjemového odpadu objeví za kontejnerem u
kulturního domu koberce
apod. Je to zlomyslnost nebo
hloupost jedinců? Odpověď
nemá smysl ani hledat, ale je
to nepříjemné neustále něco
uklízet.
pokračování na straně 20
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Sběr olejů do nádob se také ujal. Olej je
postupně shromažďován na obci a poté prodáván dalším zpracovatelům. Olej je dobré
vyhazovat v uzavřených plastových obalech
(pet lahev atd. se šroubovacím víčkem). Pokud někdo vhodí olej v původním obalu od
oleje, tak celý obsah vyteče do popelnice.
Tento fakt se stává docela často. Nikomu
nepřeji takovou popelnici vybírat.
Neprůjezdná polní cesta z Rabí do Vlkonic bude snad do konce roku zpřístupněna. Zbývá nám odstranit porost v úvozové
cestě v úseku cca 200m. Dosud jsme využili
služeb obce Plánice, která vlastní řezací hlavu se třemi pilami. Udělali jsme, co bylo
možné a teď jsme v „pasti“. Budeme nasazovat další techniku a vlastní síly. Porost je tak
hustý a navzájem propletený, že je nutné,
aby na konci zarostlého úseku byla šípková
Růženka, která by nás dostatečně motivovala v postupu vpřed.

Oprava zdi u č.p. 66 byla dokončena. Jednalo se
o havarijní stav, který způsobilo zimní počasí.
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Úprava místa u Rybárny byla dokončena. Pomník darovaný občanem z Rabí byl
umístěn se souhlasem zastupitelstva a došlo
k celkové revitalizaci místa, které bylo před
několika lety zarostlé křovím. Uprostřed tohoto křoví stála lípa, kterou sázel v roce 1957
pan Vojtěch Kaigr, k němuž nebyl životní
osud moc přívětivý. Lípa měla ve výšce cca
2m dvojkmen, který byl nestabilní. Bohužel
byla prasklá od země až k větvení a z tohoto
důvodu byla pokácena. Byla vysazena nová
lípa, usazena lavička a místo může sloužit
lidem k zastavení a odpočinku.

Usnesení č.2/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 27.11.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 9.
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 9
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů.
Pro 9
Tento bod byl schválen
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad.
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se.
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace na opravu kostela ve výši 140.000,- Kč a provedení potřebné úpravy rozpočtu
b) zřízení automatického zvonění a osvětlení kostela dle návrhu v roce 2019
Pro 9
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr odprodeje pozemku 34/2 v k.ú. Čepice o výměře 24 m2, na
kterém se nachází kopaná studna, která zásobuje pitnou vodou objekt č.p.8.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje záměr prodeje pozemku 123/29 v k.ú. Rabí z důvodu narušení
budoucí využitelnosti tohoto území – tento pozemek ve vlastnictví města Rabí je předurčen primárně k výstavbě RD a je jediným takovým pozemkem ve vlastnictví města.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3 (p.Lőffelmann, p.Leopold, p.Bar bor ka)
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ceník služeb Pošumavské odpadové s.r.o. na rok 2019 dle návrhu.
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmann, p.Bar bor ka)
Tento bod byl schválen

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení sídla spolku Kulturně vlajeme z.s. v č.p. 57.
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold)
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.10 a 11.
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmann, p.Bar bor ka)
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zápis kroniky za rok 2017.
Pro 9
Tento bod byl schválen
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11) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje žádost o prominutí poplatku za komunální odpad u rekreačního
objektu č.p. 27 v Rabí.
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Lőffelmann, p.Leopold)
Tento bod byl schválen
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr prodeje části pozemku 1189 a 1205/1 v k.ú. Čepice za účelem vybudování vstupu do objektu č.p.13.
Pro 9
Tento bod byl schválen
13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje provedení opravy lesní cesty v Bojanovicích firmou Swietelsky
stavební s.r.o. za nabídnutou cenu 186.837 Kč bez DPH a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)
Tento bod byl schválen

Usnesení č. 3/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 18. 12. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveni 2 (p. Koutníková, p. Leopold).
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J. Tauchena a p. J. Stroleného a zapisovatelkou p. M. Jamrichovou
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 agendy MěÚ bez výhrad.
Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se.
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000 Kč pro MS Březinka.
Pro 7
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství zastupitele: Marii Jamrichovou.
Pro 7
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle návrhu.
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2019 v paragrafech:
Příjmy ve výši celkem 11.062.111,00 Kč
Výdaje ve výši celkem 9.082.285,00 Kč
Rozdíl ve výši +1.979.826,00 Kč
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Lőffelmann)
Tento bod byl schválen
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Usnesení č. 4 / 2019
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 21. 02. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 9, omluveno 0.
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu paní D. Houdkovou, paní M. Růtovou a zapisovatelkou paní J. Fuchsovou.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad.
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění novostavby RD Rabí, parc.č. 1346/1 a napojení na vodovod dle předložené situace stavby
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-120004167/9VB
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Rabí za rok 2018
ve výši 25404,01 Kč
-účet 411 (fond odměn) 5000 Kč
-účet 413 (rezervní fond) 20405,01 Kč
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem "Oprava místní komunikace v Rabí"na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul:
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací a zároveň bere na vědomí Zásady podprogramu pro
poskytování dotací k této akci.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se - pan Leopold
Tento bod byl schválen
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8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádostí o dotace z programů Plzeňského kraje:
a) PSOV 2019 – oprava komunikace z Cihelny do Rabí
b) Zachování a obnova kulturních památek PK – oprava hřbitovní zdi
c) Podpora rozvoje venkovského cestovního a industriálního cestovního ruchu v PK pro rok 2019 – pořízení souboru 4 ks posezení do krajiny
d) 2019 PK – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019, osazení ukazatelů rychlosti v obci Bojanovice
e) 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy – 5 ks souboru ochranných pracovních pomůcek .
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí rozdělení pozemku a úhradu poloviny nákladů spojených
s vytyčením pozemku ve vlastnictví SPÚ.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr prodeje pozemku 1255/6 náležejícího k domu č.p. 17 v Bojanovicích, který je ve vlastnictví města Rabí a dvou dalších částí pozemků, na kterých je umístěna
stavba.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje směnu pozemku p.č. 811/2 v k.ú. Čepice ve vlastnictví p. Bublíka
za část oploceného pozemku náležejícího k domu č.p. 1 v Čepicích, který je ve vlastnictví města Rabí.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vnitřní předpis č. 01/2019.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Tento bod byl schválen

REGISTRACE SMS HLÁŠENÍ ODESLÁNÍM PŘIHLAŠOVACÍ
SMS NA TEL.: 376596252 z vašeho mobilního telefonu
Napište SMS ve tvaru dle vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera RABI mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera BOJANOVICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera CEPICE mezera CISLOPOPISNE
-pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

Příklad SMS zprávy:

REGISTRUJ JAROSLAV KOPYTO RABI 176
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Ohlédnutí Roberta Töpfera
Sny je dobré si plnit a začátkem nového roku se u mne zadařilo. Konečně jsem viděl zasněžený hrad a skutečně, i ve
své zimní ponurosti je majestátní. Škoda, že v tomto obdo-

bí je zavřený, určitě bychom
objevili zcela nové pohledy. I
ten, kdo na hradě byl tisíckrát,
zjistí vždy něco nového, co mu
minule uniklo. Spousta lidí mi
již řeklo, že ten hrad prostě
miluje a rád se sem vrací. A tak
nepřekvapí, že
v loňské sezóně dosáhlo Rabí opět na první příčku v návštěvnosti ve
srovnání s ostatními hrady
Klatovska.

A tak se dostávám k druhému splnění. V současnosti je
na knižním trhu největším tahákem série knížek od Evžena
Bočka „Aristokratka“, kde rozvíjí příběhy hradních postaviček. Autor je sám kastelánem
na moravském zámečku Milotice, takže toto
prostředí důvěrně zná.
Dokonce je již na jeho
motivy natáčen film a
dokonce se dostal i
na divadelní scénu.
Text asi nejúspěšnějšího dílu „Poslední aristokratka“ uchopil ansámbl divadla „Na
Jezerce“ s principálem Janem Hrušínským. Ten si pozval
jako hosta Aničku
Polívkovou a servírují dvě hodiny
úžasné
zábavy.
Dozvíte se třeba,
jaké je největší nebezpečí pro památky, pochopitelně návštěvníci (to teď
skutečně vážně řeší v Benátkách), uslyšíte jejich charakteristiku, ti první nemají rádi letopočty a výčet panovníků,
druzí milují mordy a strašidla a
poslední nemají rádi nic, hlavně je zajímá bohatost hradní
kuchyně a kvalita piva. Víte,
jaký je rozdíl mezi jogurtem a
Amerikou?
V jogurtu se po
čase nějaká kultura objeví!!!
Toto se ovšem netýká NAŠEHO hradu, zde skvělá parta
mých kolegů a kolegyň servíruje návštěvníkům strhující vý25

klad, kde na
nudu a šeď není míst; to byste
nevěřili, jak rychle těch předepsaných 45 minut rychle uteče.
Už jsme zaznamenali od hostů
návrhy prodloužit dobu prohlídek.
Ano, loňská sezóna byla
dlouhá, úspěšná a vyčerpávající a byla ukončena velkolepě.
Nejdříve
koncertem
„Velkoboru“ a poté totálně vyprodanými stylovými večerními prohlídkami při svitu loučí.
Na nádvoří plápolaly ohně pod
kotli s čajem a hradním svařákem a hosté se kochali tajemně
osvětleným hradem. Ale zimní

nostalgii již vystřídaly Velikonoce, brána se opět otevřela, a
proto buďte vítání v nové sezóně, vážení hosté i milí místní.....

Buděticko-Rábský fotbal
A je to opět tady!!!

chovi i „Květákovi“ Vintrovi, trenérovi Zbyňku
Chmelíkovi, který zářil na všechny strany, sponzorům, no a ze strany hráčů managmentu, obsluze bufetu a samozřejmě všem vděčným fanouškům.

Fotbalový klub Budětice 2012 (to to letí co? Už
8.sezóna!!!) se chystá na důležité jaro. Ale pojďme se vrátit na konec podzimu. V hostinci
„U Šafandů“ probíhá tradiční dokopná a slovo

Trenér Z. Chmelík

Tak děkování máme za sebou a zase do tvrdé
práce. Tým má již za sebou povedené soustředění na Šumavě, kde se „létalo“ na běžkách a i jinak nasávala fyzička. Zapojili se i mladí (bratři
Mirošové) a vedení je
v očekávání, jak do mužstva zapadnou a v těžkém jaru pomohou.

Martin Štěch

má nový kapitán Martin Štěch.
„Všem moc děkujeme za podporu, také pro vás,
pro fanoušky, to celé děláme.“ Konec citátu. Jaká to změna, nejdříve se to dělalo pro to zpotit
se a dát si po zápase pivo, pak byl prioritou postup, poté záchrana a nyní jsme již o několik
levelů výše, z naší hry čiší radost a vnímáme více než jindy nálady publika. A protože v této
sezóně je vesměs veselá, celé mužstvo je tomu
rádo.
Na dokopné se vůbec hodně děkovalo a
aplaudovalo, nejlepšímu hráči podzimu Vencovi
Hozmanovi, oběma brankářům „Koubovi“ Tou-

Tradiční soustředění

Vlevo: Venca Hozman

A na závěr slovo trenéra Z.Chmelíka: „ Statisticky jaro máme vždy lepší podzimu.“ Takže já ho
beru za slovo a se všemi příznivci se těším, kam
až Budětice 2012 vystoupají. Před týmem je historická šance dostat se mezi špičku okresního
přeboru, podaří se to, pánové ?
foto - autor a M.Chmelík
26

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

Revize a čištění komínů
v našich obcích

30.5. –1.6. 2019

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

Rezervace
po 17. hodině na tel.: 774 163 961

Kominictví Vilijam Mešina—Dražovice

Starosta tel.: 731 264 220
Účetní, matrika tel.: 737 018 098

Kosmetika na Rabí?

………………………………………………………….

Přijďte ji vyzkoušet k Vendulce Fryjové, která vás ráda zkrášlí kdykoliv ve
svém kosmetickém salonu v Rabí
čp.96 (u Bláhů). Objednávky na
tel.: 604 466 381 nebo osobně.

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
Otevírací doba knihovny

………………………………………………………….

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

SBĚRNÝ DVŮR SUŠICE, areál ČOV

Knihovna tel.: 604 254 495

Tel:. 376 555 208
Úterý

13:00 - 18:00

Čtvrtek

13:00 - 18:00

Sobota

08:00 - 12:00

Na náměstí v Rabí zřízen
Wi-Fi free hotspot pro ty,
co nemají drahá česká
data.

Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.
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 Regulation).

13:00 - 15:00

………………………………………………………….
ČEVAK a.s. - pobočka Sušice

U jubilantů, u kterých se náhodou objeví starosta s gratulací
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 devadesátce každý
rok). Pokud se nedostaví starosta vůbec, což se stalo již dvakrát za poslední čtyři roky, je vina na straně starosty, který
např. při přepisování seznamu jubilantů z dostupných zdrojů
do kalendáře vaše jméno nezapsal po tom, co ho vyrušila
nečekaná událost nebo nějaký problém. Nikdo není neomylný, bohužel.

Vývoz domovních septiků .
Objednávky - tel.: 602 539 950
………………………………………………………….
ČEZ - poruchová služba
Hlášení poruch elektřiny, výpadky elektřiny
Bezplatná telefonní linka: tel.: 800 850 860
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