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AHÓÓJ PŘÁTELÉ!!!! RADUJTE SE 
Z MALIČKOSTÍ…….TŘEBA ŽE 
OPĚT VYŠLY TYHLE NOVINY   
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K Vánocům se váže asi nej-
více zvyků a rituálů.           

A v každé rodině si to přizpůsobují po 
svém. 
 Přemýšlela jsem, jaké vánoční zvyky 
dodržujeme v naší rodině celých 40 let 
společného života. Se začínajícím ad-
ventem pomalu vyzdobuji náš domov 
jmelím, chvojím, háčkovanými i slamě-
nými ozdůbkami. Před Štědrým dnem 
jde do finiše. K obědu rybí polévka, 
černý kuba a příprava bramborového 
salátu s vajíčkovou žabkou uprostřed a 
kapří řízky. A odpoledne, než se jde na 
hřbitov, příprava štědrovečerní tabule   
s rybími šupinkami pod talíři a se 
sklenkami na přípitek, abychom se za 
rok zase všichni setkali (já si ale v du-
chu přeji, aby nás bylo víc a víc). Malá 
vzpomínka: Jednou moji kluci tak 
dlouho zkoušeli, jak si budem přiťuká-
vat, až zůstaly jen nožky od sklenek.   
A nachystaný zvonek, který zazvoní, až 
přiletí. 
 Nevím, jak je to jinde, ale my chodí-
me každý rok číhat, odkud přiletí. Je-
den (většinou já ) jde hlídat od Šibeňá-
ku a ostatní jdou číhat od hradu. Do 15 
let mých synů jsem ještě protlačovala 
ze sklepa nazdobený stromeček, a tak 
plno památných ozdob vzalo za své 
mezi futry. Teď už pomáháme Ježíško-
vi předem stromeček ozdobit, ale dá-
rečky pořád nosí a vždycky přiletí od 
Šibeňáku. Nikdy nestihneme televizní 
pohádku, protože dlouho rozbalujeme 
a já si to těšení nechávám až na konec. 
Mnoho let kluci Ježíškovi psali, co si 
přejí, a tak teď ve skříni leží plná krabi-
ce dopisů, co si andělíčci pomocníčci   
z oken odnesli. 
 A ještě jednu krásnou vánoční tradi-
ci jsme zavedli - 25.prosince se schází 
celá naše rodina nyní čítající 26 členů, 
počínající matkou rodu babi Brejchů a 
nyní konče malým Toníčkem. Je to ma-
zec, ale je to krása. Přemýšlím, že by 
název knihy od prof. Matějčka "Děti 
potřebují rituály" mohl být pozměněn 
na: "nejen děti potřebují rituály" 
Přeji všem hodně lásky. Drahuška H. 

Úvodník 
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Od Dušiček k Vánočnímu ránu 

Pokud máte zájem spoluvytvářet rubriku „Jsem tady 

Které obecní „starostonoviny“ si mohou dovolit spolupracovat se zahraničním partnerem? 

Ano, ty naše Rábské noviny jsou v kurzu a o spolupráci s nimi je zájem i z řad zahraničních 

redaktorů. Jedním takovým redaktorem je Radka Půroková, dcera naší kolegyně z kancelá-

ře. Severní Ameriku máme tedy zajištěnou díky Radce. Noviny posíláme e-mailem k proti-

nožcům do Austrálie. Tam budeme určitě  vyjednávat o případné spolupráci s potenciální-

mi redaktory. Blízký východ a Afriku se podaří pokrýt ze zdrojů sousedního Německa, kte-

ré zajistila paní Merkelová, v tom nebude asi problém. Jižní Ameriku bych viděl prostřed-

nictvím klávesnice našeho kamaráda „Renáta z Rabí“. Celý svět bychom měli prakticky        

v hrsti. Tak uvidíme, kam se naše zahraniční  okénko nasměruje příště      

pokračování na straně 4 

Dušičky. V Česku tenhle svátek 
připomíná spíš pochmurnou 
náladu a rodinný „výlet“ na 
hřbitov, kde mlčky stojíme, za-
palujeme svíčky a nikomu není 
dvakrát do řeči. V Severní 
Americe je tento svátek pojat 
zcela jinak. Halloween je spíše 
chápán jako oslava zesnulých, 
ne jako památka. Většina do-
mů tedy vystaví halloweenské 
dekorace po celé ploše domu a 
zahrady. Dokonce celá soused-
ství jsou vyzdobená nejrůzněj-
šími vyřezávanými dýněmi, 
plastovými kostlivci, falešnými 
náhrobky, pavučinami, čaro-
dějnice a pavouci visí 
z každého druhého balkonu. 
Různé dekorace v životní veli-
kosti s blikajícíma očima a 
strašidelným hlasem lekají děti 
už 2 týdny před Halloweenem. 
Americké děti v tento hallowe-
enský večer chodí koledovat ve 
svém oblíbeném kostýmu, kte-
rý se co rok mění. Můžete na 
ulici tedy vidět třeba klasicky 
Disneyovské princezny, čaro-
dějnice, dinosaury, piráty, Bat 
Many ale i originální kostýmy, 
jako například kelímek ze Star-
bucks s pěnou a brčkem. Děti 
chodí od domu k domu, kde už 
jsou připraveni dospělí obyva-
telé domu (nejčastěji také 
v masce) s mísou sladkostí a 
čekají, až koledník pronese vě-
tičku „trick or treat“ což 

v podstatě nemá do češtiny 
smysluplný překlad, doslova to 
znamená „trik nebo sladkost“. 
Děti si vezmou každý jednu 
sladkost a jdou o dům dál, než 
naplní všechny povlaky od pol-
štářů, co jim maminka nafaso-
vala. Nikdo nechápe Hallowe-

en jako pochmurný svátek 
smutku, naopak, většina lidí 
vám řekne, že Halloween je 
jejich nejoblíbenější svátek 
v celém roce (dokonce ho pro-
žívají víc než Vánoce). Naopak 
lidé v Jižní a Centrální Americe  

VÝZDOBA DOMU PŘI HALLOWEENU 
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pokračování na straně 5 

neslaví Halloween ale Dia De 
Los Muertos, čili svátek mrt-
vých. Tohle pojetí dušiček je 
mi osobně nejbližší. Jihoameri-
čané opravdu oslavují tento 
den své zemřelé, protože 
v Jižní/Centrální Americe vždy 
ze všeho udělají oslavu a párty, 
protože na smutek tam dle je-
jich kultury nemají čas ani ná-
ladu. Na tento den se vystaví 
v každé rodině oltář, tzv. 
Ofrenda, s fotkami všech ze-
snulých předků, které obklo-
pují předměty, které měli ne-
božtíci za života rádi (krásně je 

tento svátek znázorněn 
v Disneyovské pohádce Coco). 
Poté se vysype cesta od zmíně-
ného oltáře až před dům oran-
žovými květy, aby duše zesnu-
lého viděla cestu zpět 
k domovu a mohla se tak na-
vrátit ke své žijící rodině. Ten-
to den je tedy pouze o rodině, 
žijící a zesnulé. Všichni se se-

jdou, hodují, pijí a věří, že duše 
jejich zesnulých jsou přítomny, 
a tak například na tento den 
slavnostně sdělují důležitá ži-
votní rozhodnutí nebo změny 
„přítomným“ duším. Opět ten-
to den není opředen smutkem, 
naopak se lidé celý rok těší, že 
je po dlouhé době opět mohou 
navštívit duše jejich zesnulých.      
 Od Halloweena je jen krok 
k dalšímu významnému svátku 
– Díkuvzdání. Tento svátek je 
trošku bizarní. Angličtí kolo-
nisté oslavovali tento svátek 
modlitbami, nikoli pouze ho-

rou jídla. Byla 
to totiž pů-
vodně oslava 
dobré úrody, 
za kterou byli 
kolonisté 
vděčni, a pro-
to se modlili 
(neseděli u 
stolu, až jim 
uletěl knoflík 
od kalhot jako 
je tomu nyní). 
Dnes jsou tyto 
doby dávno 
minulé- ty 
tam, Američa-
né často ani 
nevědí, co 
přesně 
Thanksgiving 
(Díkuvzdání) 
znamená, ani 
proč se slaví. 
Všichni ale 

vědí, že se musí sejít celá rodi-
na, upeče se obří krocan a rodi-
na spolu povečeří a řeknou, za 
co jsou vděční. V každé rodině 
se Díkuvzdání slaví trošku ji-
nak, podobně jako u nás Váno-
ce. Někdo peče krocana, někdo 
ho smaží, někdo ho dokonce 
nejí vůbec a dá si raději steak 
nebo nějaké to luční kvítí 

(v případě veganů). Samozřej-
mě tabule na Díkuvzdání je 
velice bohatá, protože je to pý-
cha každé hostitelky, která se 
snaží rodinu pohostit až do 
bezvědomí. Například já měla 
letos malý žlučníkový záchvat. 
Ke krocanovi se většinou podá-
vají brambory na různé způso-
by, brusinkový reliš, nádivka, 
ale také spoustu sladkostí, kte-
rým většinou   dominuje dýňo-
vý koláč.  Thanksgiving je pro 
Američany minimálně stejně 
důležitý svátek jako Vánoce. 
Ihned po Díkuvzdání se začí-
nají Američané přiravovat na 
Vánoce. Dekorace mizí 
z obchodů tak rychle jako 
čerstvě upečené bandůry od 
Rendlů. Zajímavé je, že Ameri-
čané většinou neslaví Štědrý 
večer – tedy 24.prosince. Na 
Štědrý den se tady normáně 
chodí do práce, jako by se ne-
chumelilo (a že v Kalifornii se 
opravdu nechumelí). Některé 
rodiny si dají možná lepší veče-
ři na Štedrý den, ale 24. prosi-
nec pro ně opravdu není 
nikterak významný. Většinou 
lidé s malými dětmi řeknou 
ratolestem, aby nachystaly 
Santovi (americká verze Ježíš-
ka) mléko a sušenky, protože 
chudák Santa je ten večer úpl-
ně na roztrhání a padá únavou 
(je to „Američan“, takže padá 
samozřejmě i hladem). Rodiče 
tajně nazdobí přes noc stro-
mek, sní sušenky, vypijí mléko 
a ráno 25.prosince drobotině 
tvrdí, že stromek samozřejmě 
přinesl Santa. Rodiče pak ještě 
s drobky na pyžamu chlácholí 
děti, jak Santovi chutnaly ony 
nachystané sušenky a děcka se 
vrhají s jekotem pod stromeček 
a všude jen lítá balicí papír. 
První ani druhý svátek vánoční 
tady jednoduše neexistuje.  

VÁNOČNÍ STROM V KALIFORNII 
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Okénko do života v obcích  

Volný den za celé svátky je tak 
pouze 25.prosince a toť vše. 
Buďme tedy rádi, že v naší čes-
ké kotlině stále slavíme Vánoce 
nejméně třemi dny volna. 
V Kalifornii obecně nesněží ani 
v zimě, teploty se tady na jihu 
pohybují okolo 18 stupňů 
Celsia s převážně jasnou oblo-
hou. To například mě obecně 
zrovna do vánoční nálady ne-
dostane a to ani, když vidíte 
všude kolem spoustu nádherně 
nazdobených velkolepých 
stromků, koledy hrají od rádia 
až po veřejné záchodky úplně 
všude už od půlky listopadu a 
lidé nosí o víkendech tzv. Ugly 
sweater = ošklivý svetr, což je 
ryze severo-americká záleži-
tost. Kdysi před mnoha lety 
dávaly zručné babičky jako vá-
noční dárek ručně pletený sve-
tr každému členu domácnosti, 
ale to by nebyl americký vkus, 
aby na tom svetru nebylo úpl-
ně všechno od bambulí po pes-
trobarevné třásně, soby a sně-
huláky. Čím více, tím lépe. To-
to právě dalo vzniknout tradici 
tzv. Ošklivého svetru, ze které-
ho se stal jakýsi vánoční dress-
code (styl oblečení) na různé 
vánoční večírky a párty 

v období Vánoc. V Kalifornii 
lidé trvdí, že tu žijí zejména 
kvůli „věčně krásnému počasí“, 
což pro ně znamená denně slu-
neční svit a příjemné teploty. 
Nebudu lhát, není špatné, když 
nemáte každoročně pravidel-
nou chřipku nebo jiný mori-
bundus, protože teploty se tu 
mění jen málo a nikterak dras-
ticky (a jako malé bezvýznam-
né plus bych zmínila, že nemu-
síte ráno škrábat auto). Zrovna 
ale v období Vánoc, se kterými 
mám já osobně spojené hory 
sněhu (ano ano, starší generace 

mi zde dá za pravdu – opravdu 
na Vánoce býval i sníh docela 
samozřejmou věcí), zmrzlý nos 
a horký čaj, bych mile ráda uví-
tala teploty lehce pod nulou a 
nějakou tu sněhovou vločku, 
právě tak, jako doma v Česku. 
Tímto Vám všem přeji Vánoce 
plné lásky a pohody, hoďte no-
hy nahoru, vanilkový rohlíček 
do pusy a užijte si alespoň ty 3 
volné dny. A když budete mít 
špatnou náladu, vzpomeňte si 
na všechny Američany, co sy-
pou 24.12. do práce! =)                                    
               -rp- 

ŠTĚDROVEČERNÍ HOSTINA  - V AMERICE RANNÍ HOSTINA  

Zpěvačky ze sboru pod vedením Radky 
Kočí opravdu umí navodit tu správnou 
vánoční atmosféru a jejich zpěv pohladí 
po duši. V obřadní síni spolkového domu 
v Rabí se sešlo přes 30 hudbymilovných 
lidí a po hodince strávené s písněmi od-
cházeli všichni spokojení, jako každý rok. 

Vánoční koncert Velkoboru na Rabí 

RADKA KOČÍ A  MARIE HRABOVÁ 
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V loňském roce se nám společný výlet s ochot-
níky Divadla z Pošumaví líbil, a tak jsme nevá-

hali a vyrazili na třídenní zájezd do Hustopeče 
na konci září. První zastávka byla v Táboře a ne-
jen, že náš pan řidič prokázal své umění řídit 
luxusní autobus i v úzkých středověkých ulič-
kách, kde se měřilo v centimetrech, ale úžasná 
výstava zbraní, rytířských obleků, mečů, hala-
parten a všeho možného i nemožného k soubo-
jům ve Filmové zbrojnici Housova mlýna nám 
vyrazila dech. Ten jsme chytili na obědě ve Stře-
dověké krčmě ve mlýně, kde do nás padala la-
hodná pečená vepřová kolena jako o závod. Pak 
už jen v Telči vylézt na Vyhlídkovou věž sv. Ja-

kuba a porozhlédnout se po 
nádherném městě a každý už 
vyhlížel Hustopeče, sklípek u 
Radů a ochutnávku vín různých 
druhů. Sedělo se, poslouchala se 
cimbálová muzika a užívali jsme 
si plody révy vinné. Druhý den 
se jelo do Strážnice a Muzea 
vesnice jihovýchodní Moravy a 
večer se ve sklípku opět sedělo u 
večeře a dobrého vínka. Cestou 
zpět jsme se lodí projeli po Da-
lešické přehradě a hurá domů. 
Velký dík patří principálce 
ochotníků Míše Valešové, která 
celý výlet organizovala. Jen tak 
na okraj, dva večery ve sklípku u 
vínka i burčáku byly pro mnohé 
opravdu náročné…                -mj- 

Koncert Přemysla Ruta 

V pátek 23.8. jsme přivítali v hradní 
konírně pana Přemysla Ruta s kolegy-
němi, abychom     v jejich podání vy-
slechli nádherné překlady Jiřího Joska, 
dvorního překladatele W. Shakespea-
ra. A téma „Hodinka pro královnu“ - 
to bylo namlouvání, hádání a milost-
né škádlení muže a ženy z her tohoto 
autora. Bylo to poučné, humorné, las-
kavé a opět krásné. Jsme rádi, že nás 
každoročně navštěvuje v rámci své 
šumavské dovolené tento skvělý pro-
fesor pražské DAMU se svým progra-
mem a těšíme se na jeho další letní 
vystoupení u nás v Rabí.- mj- 

S divadelníky nejen do moravského sklípku 

 

 
KONCERT V KONÍRNĚ HRADU 
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Výlet do Železné Rudy 

Ve čtvrtek 12.září po obědě jsme se vydali 
autobusem do Švihova na prohlídku vodní-
ho hradu. Jelo nás 29 a počasí nám opět 
přálo. Bylo teplo a sluníčko svítilo. Vybrali 
jsme prohlídku hradu, kde prý není tolik 
schodů, ale pro některé seniory jich bylo 
stejně přespříliš a kvůli bolavým kloubům ji 
celou neabsolvovali. My, o trochu zdravější, 
jsme se pokochali krásným prostředím hra-
du, který měl stejného pána jako hrad Rabí 
- Půtu Švihovského. Byl to opět hezký výlet, 
zakončený zmrzlinou pod šapitó na Rabí.                                              
         -mj- foto: hradsvihov.cz  

RODINA CHLÁDKŮ Z BUDĚTIC ZAVÍTALA NA PRŮVOD DO RABÍ 

11. října jsme uspořádali 
náš poslední výlet pro ob-
čany za krásami našeho 
okolí. Navštívili jsme kos-
tel Panny Marie Pomocné  
z Hvězdy v Železné Rudě, 
jehož historii nám přiblí-
žila ochotná a milá paní 
průvodkyně. Potom jsme 
zajeli do Návštěvnického 
centra Šumavy, prohlédli 
jsme si bezbarierové vý-
stavní prostory, kde se 
nám všem moc líbilo. Vý-
let jsme si užili a příští rok 
už zase plánujeme navští-
vit další krásná místa ne-
daleko Rabí.                 -mj- 

Výlet seniorů z Rabí do Švihova 

Lampionový průvod v Rabí, aneb oslava 30 let svobody 
17. listopad byl vzpomínán v celé republice a ma-
lou oslavu uspořádal spolek ROSa společně         
s úřadem i v Rabí. Lampionový průvod je u dětí 
oblíbený a ani letos nemohl chybět. Ke kašně na 
náměstí přicházely děti z různých koutů města             
s osvícenými lampionky všech možných barev, 
velikostí a druhů. Po krátkém proslovu starosty a 
připomenutí toho, co se stalo před 30 lety, se vy-
dal dlouhý průvod více než 80 účastníků na ces-
tu ochraňovaný při silnici rábskými hasiči. Horký 
čaj a upečené dobroty pak čekaly na všechny pří-
chozí a jen se po nich zaprášilo. Děkujeme všem, 
že i v nevlídném listopadovém počasí na tuto 
tradiční akci přišli.                                          - red - 

ŽELEZNÁ RUDA—KATOLICKÝ KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE Z HVĚZDY 
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V sobotu 23.listopadu nás navštívil Karel 
Hašler v podání herce a zpěváka Michala 
Boška z Malého kostýmního divadla. 
Klubovna spolku ROSa se proměnila        
v divadelní scénu a více než 30 občanů se 
zaposlouchalo do písní našeho nejzná-
mějšího písničkáře. Jeho život, který 
skončil v 62 letech v koncentračním tá-
boře Mauthausen v roce 1941, nám Mi-
chal Boška představil v celé jeho šíři. 
Představení zanechalo v divácích neza-
pomenutelné dojmy a někteří odcházeli 
dojatí. Už se těšíme na další představení 
v příštím roce, tentokrát Cyrana z Berge-
racu.                 -red-  
       foto:piseckabrana.cz 

Karel Hašler v Rabí, v  podání Michala Boška 

MICHAL BOŠEK 

V neděli 1.12. jsme se sešli na 
náměstí u kašny. Letos jsme 
přivítali hudebníky z Volného 
sdružení horažďovických zpě-
váků a muzikantů, kteří nám    
v tuto první adventní neděli 
zazpívali. Ve stáncích se objevil 
čaj (s rumem pro dospělé), sva-
řené víno, chleba se škvarko-
vou pomazánkou a cibulí, na-
pečené dobroty přinesené ob-

čany. Všichni jsme si povídali, 
jedli a popíjeli na zahřátí sva-
řák.  
 Podnikavé děti si vyložily 
stánek s keramikou a drobný-
mi dárečky a vydělané peníze 
darovaly spolku ROSa. Stro-
mek se rozzářil bílými světýlky 
hned po setmění a vyrobené 
vánoční ozdoby jej zdobí i ve 
dne. Jelikož šťastné Vánoce ne-

dělá velikost stromu, ale dobrá 
nálada nás samotných, tak si    
z malého vánočního stromu 
neděláme žádné starosti. Sta-
rosti nám nedělal ani poberta, 
který dvakrát vypnul osvětlení 
stromku a možná ten stejný 
tak učinil i v Žichovicích. Mu-
sel dokonce překonat vodotěs-
né zajištění zásuvek pod 
stromkem, což není jednodu-

ché. Starosti nám 
neudělal ani vítr, 
který nám stro-
mek v sobotu 
14.12. zlomil. Stro-
mek se tím pá-
dem opět zmenšil 
a dobrá nálada 
mohla pokračo-
vat. Na příští rok 
máme od občanů 
tipy na stromky, 
které se musí       
z různých důvodů 
pokácet. Budou 
určitě větší a ho-
nosnější, ale jak 
víme, štěstí Vánoc 
to rozhodně ne-
dělá.           
                      -red- 

Rozsvícení vánočního stromu na Rabí 

ÚPRAVA STROMEČKU PO VĚTRU ZAMĚSTNANCI MĚÚ 
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Již pošesté se otevřela brána 
hradu v sobotu 30. listopadu 
pro návštěvníky akce Nebíčko a 
peklíčko.  
     V letošním roce hlavní orga-
nizátoři akce z ROSy svolali bri-
gádu na návoz rekvizit na sobo-
tu 16.11. a přišlo neuvěřitelných 
23 lidí včetně dětí. Jako mrave-
nečkové v řadě podávali a nosili 
vše potřebné pro výzdobu do 
pekla i do nebe a za 2 hodiny 
bylo hotovo. Radost pohledět a 
velký dík všem za aktivitu, která 
se projevila opět při uklízení 
rekvizit v neděli 1.12. A samotná 
akce čertů, andělů, Mikulášů, 
Lucifera a obsluh stánků? Přišlo 
nejvíc lidí za všechny roky, bě-
hem 4 hodin více než 1500 do-
spělých a dětí, fronty do pekla i 
nebe, všechno se snědlo a vypi-
lo.                         
 Letos proběhl i reklamní spot 
v České televizi na Déčku, která 
nás sama kontaktovala. Všichni 
pracovali na této akci zadarmo 
jen za jídlo a pití. Pro radost 
druhých se převlékli za masky a 
neúnavně 5 hodin téměř nic ne-
jedli, nepili a věnovali se dětem. 
Dva Mikuláši       v nebi pro-
mlouvali s dětmi, obdarovávali 
je přinesenými balíčky a Lucife-
rovi muselo každé dítě v pekle 
slíbit, že už bude hodné. Pociťu-
ji velkou vděčnost ke všem čle-
nům spolku i našim přátelům, 
že takhle obrovskou akci zvládli 
opět na jedničku a že mám ko-
lem sebe jedinečné, spolehlivé a 
velmi pracovité kamarády.  
 A velké poděkování směřuji 
také všem pracovníkům úřadu i 
údržby města a hradu, bez jejich 
pomoci by to prostě nešlo usku-
tečnit. Vydělané peníze použije-
me nejen pro členy spolku, ale 
pro všechny občany na zajištění 
kulturních akcí  v příštím roce.                                       
           - mj- 

Nebíčko a peklíčko 2019 

 
JEDEN ZE DVOU MIKULÁŠŮ PŘEDÁVÁ BALÍČEK  S PAMLSKY , NEBO ŽE BY UHLÍ? 

LUCIFER RÁBSKÝ ODBAVIL NA 700 MALÝCH HŘÍŠNÍKŮ  

POSLEDNÍ REKVIZITY DO HRADU A MŮŽEME ZAČÍT 
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Dokempná. Z hlediska jazyka českého se jedná o 
podstatné jméno, kde základ je slovo kemp, 
předpona do- a koncovka  -ná.  
 Z hlediska lidu čepického se jedná o prima 
akci a není podstatné, kdy a kde to bude. Základ 
je chuť se sejít s přáteli, předchází jí důkladná 
příprava a koncovka, no tak ta bývá vždycky až  
k ránu. 
 No a teď vážně, bez toho slovíčkaření. Závěr 
naší sezony v kempu jsme si opět užili tak, jak se 
sluší a patří. Příjemným zpestřením  nám            
k báječné atmosféře ještě přispělo výborné 
prasátko Ládi Veinfurtera a jako vždy skvělá 
kapela Orchidea. 
Lidí se sešlo hodně, je vidět, že naši hasiči tako-
véto akce zkrátka  připravit umí. A to je dobře. 
                 -hs- 

KLUBOVNA SDH ČEPICE V AREÁLU KEMPU 

V pátek 16.11.2019 jsme v hasičské klubovně pro-
mítali film 1989: Z dopisů psaných přes železnou 
oponu, určený pro děti od 12 let. 
 Petrovi Kořínkovi je 21 let, pochází z Pardu-
bic, poslouchá undergroundové kapely, čte sa-
mizdatové knihy, ve škole má problémy kvůli 
svým dlouhým vlasům. A sní o emigraci. Je totiž 
začátek roku 1989 a nic nenasvědčuje tomu, že 
by se v komunistickém Československu dočkal 
svobody. „Nedovedu si představit, že bych v tom 
policejním státě, kde o mém životě rozhoduje 
pořád někdo jiný, žil dál,“ píše rodičům v dopi-

se, který hází do schránky chvíli před tím, než 7. 
února 1989 nasedá do vlaku mířícího do Paříže. 
Právě dopisy, které si Petr posílá se svými nej-
bližšími, jsou osnovou snímku Karla Strachoty 
přibližujícího fenomén emigrace. Kombinaci 
dopisů, archivních záběrů a dobových fotografií 
umocňují kresby, animace a především výrazná 
hudební složka. 
 Film je možné shlédnout na internetu. Děku-
jeme panu starostovi za technickou podporu při 
promítání. 
                       -jk- 

Promítání filmu v Čepické klubovně 

DOKEMPNÁ v Čepicích 

PETR KOŘÍNEK  
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I v Čepicích se vánoční strom rozsvítil 
Je sobota, 30. listopadu, 
předvečer první adventní 
neděle. V 17 hodin má začít 
program, při kterém se rozsvítí 
náš vánoční strom.  
Již o několik desítek minut 
později je už náves připravená, 
roztopený gril, uvařený punč a 
připravené stoly se začínají 
prohýbat pod různými do-
brotami, které přinášejí místní 
ženy či dívky.  A náves se rych-
le začíná plnit. 
 Vlastně to není tak úplná 
pravda, že ty přípravy začaly 
několik desítek minut předem, 
ty začaly již před dvěma týdny. 
To jsme se, jako každý rok, 
sešly v klubovně a pustily se do 
výroby ozdob. Letos jsme je na 
popud Hanky obměnily kom-
pletně. Stávající polystyrenové, 
několikrát přetírané koule a 
organzové mašle jsme nahradi-
ly námi vyrobenými dřevěnými 
ozdobami, které jsme s dětmi 
pomalovaly. K tomu už jen bílé 
jutové mašle a ženská část má 
hotovo. 
 Chlapi o týden později doje-
dou pro stromek, usadí ho a 

pak už všichni společně čeká-
me na Fandu Vozku, který nám 
se svou plošinou každoročně 
pomáhá zdobit. A my mu opět 
moc děkujeme. S ním to máme 
za chvilku hotové. Ještě dozdo-
bit kapličku a přidat další 
osvětlení, na které již spousta 
lidí čeká a přitom odhaduje, 
kdeže se to objeví tentokrát. 
Letos jsme vybrali památník 
padlým a přidali na měj mraky 
světýlek.  
Jarda s Jirkou zase přivezli Bet-
lém, který loni společně vyro-
bili. Po mírných nutných opra-
vách vypadá zase jako nový a 
umísťují ho opět vedle kaplič-
ky. Tohle všechno je tedy hoto-
vo a program slavnostního 
rozsvícení může začít. 
O úvodní slovo se postaral Li-
bor, který všechny přivítal. Pak 
předal slovo P. Markovi Don-
nerstagovi, vikářovi ze Sušice, 
který krátce pohovořil o době 
adventní. Poté vystoupil Luboš, 
který si letos k sobě přizval vý-
borného trumpetistu Jirku 
"Ave" Auermullera. Společně 
nám zahráli několik skladeb, 

které opravdu doslova braly 
dech. 
 Pak už jen odpočítat a 
rozsvítit najednou vše, co jsme 
měli ověšené - stromek, 
kapličku, Betlém, most, i ten 
již zmiňovaný památník. Krása. 
 Následně se všichni postup-
ně přesouvali do místního 
hostince, kde za chvíli mělo 
začít vystoupení našich dětí. 
Letos měly výročí pěti let od 
vzniku jejich souboru, a tak si 
pro nás na tyhle půlkulatiny 
připravily delší a tím pádem i o 
dost obtížnější kousek, a to po-
hádku. Toto dílo našla Jiřka na 
netu, volně ke stažení, jenže 
délka byla neskutečná, pro nás 
nenastudovatelná. A tak se 
opět pustila do zkracování, 
přepracovávání, ale i nastavo-
vání této hry z důvodu vyššího 
počtu herců než bylo v původ-
ní verzi. Výsledný scénář byl 
stažen zhruba na polovinu pů-
vodního rozsahu a přesto hra  
v konečné fázi měla asi 50 mi-
nut.  A fakt to nemělo chybu. 
Kulisy opět nakreslila, a zase 
krás-

pokračování na straně 12 

 BETLÉM S VÁNOČNÍM STROMEM (POSTAVENÝ A OZDOBENÝ OBČANY ČEPIC) SPOLU DOKRESLUJÍ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU  
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Již tradiční součástí advent-
ního setkání a rozsvěcení 
stromečku se v Čepicích stalo 
dětské divadelní představení a 
koncert. Tentokrát děti uvedly 
veselou pohádku o třinácti 
scénách Líný Kuba, holé 
neštěstí. Poté následovalo 
pásmo koled a vánočních písní.  
Několik z nás pro čtenáře se-
psalo své zážitky: 
  
Divadlo: 
1. Jak dlouho se účastníš di-
vadla v Čepicích a proč to 

děláš, co tě na tom baví?  
Míla (Ježek, 44 let): Snad od 
začátku? Líbí se mi spolupráce 
s dobrým kolektivem.  
Eliška (Sulánová, 15 let): Pět 
let. Protože to hraju s kamará-
dama a je při tom švandy ko-
pec.  
Amálie (Prchalová, 13 let): Le-
tos už pět let. Protože mě to 
baví, celý rok se těším na 
setkání s přáteli.  
Patrik (Ježek, 15 let): Taky pět 
let. Rád se potkávám s přáteli.  
Dalibor (Ježek, 17 let): Minulý 

rok to byly čtyři roky. Dělal 
jsem to kvůli kamarádům a ba-
vilo mě to.  
Marek (Sulán, 12 let): Pět let. 
Pro radost.  
2. Co je na zkouškách 
nejlepší/nejhorší?  
Míla: Veselá nálada/
nepovím.  
Patrik: Nejlepší – zábava, 
nejhorší – rejžovo připomínky.  
Amálie: Nejlepší – když nám 
rejža předvádí svou představu. 
Nejhorší – stálé opakování 
scén.  

Vystoupení čepických dětí 

Jarda je pak doladil technicky.   
Dalším vystoupením našich 
dětí byla opět filharmonie. Tu 
opět s dětmi secvičil Míla Ježek 
a povedlo se mu to skvěle. Po-
city našich účinkujících dětí     
z obou představení si můžete 
přečíst v následujícím článku. 
 Všechno ten večer klaplo na 
výbornou a to jedině zásluhou 
spousty lidí, kteří zaslouží náš 
dík. Předně hasičům, kteří tuto 
akci pořádají. A dále jed-
notlivcům - Taušovým za 
stromek. Danuš za uvaření 
punče v několika variantách. 
Lubošovi a jeho hostovi za je-
jich skvělý hudební zážitek. 
Dětem za jejich úžasné vy-
stoupení. Všem, kdo se jakko-
liv angažovali v jejich úsilí.           
A konečně všem, co vyrobili 
ozdoby, přivezli stromek, usa-
dili osvětlení a připravili jaké-
koliv pohoštění. To jsou všech-
no věci, které do sebe přesně 
zapadají a jen díky tomu, že se 
každé z nich někdo zhostí, 
dává výsledek smysl a krásu.    
A zaplať Pán Bůh, že u nás to 
takhle všechno funguje. S tím 
se ne každé město či víska 
pochlubiti může.  
           -hs- 

pokračování na straně 13 



13 

pokračování na straně 14 

Eliška: Nejlepší – když nám 
Jiřička ukazuje, jak si to před-
stavuje zahrát. Nejhorší – 
polejvání hlavy vodou (letos) 
(pozn. Eliška hrála hastrmana) 
a nacvičování v kostýmech.  
Marek: Nejlepší – jak se 
tlemíme. Nejhorší – jak dlouho 
trvají zkoušky.  
Dalibor: Nejlepší – když tě 
rejža pochválí. Nejhorší – 
„buďte vzadu všichni zticha“.  
 
3. Jak dlouho chceš ještě 
ochotničit?  
Míla: S naší partou rozeh-
ranou na shledanou...  
Marek: Do té doby, co budu 
moct.  
Eliška: Dokud bude s kým 
hrát (ve stejným věku) – takže 
dlouho.  
Amálie: Dokud bude 
možnost a bude mě to bavit.  
Patrik: Tento rok už končím.  
Dalibor: Už jsem doochotni-
čil.  
 
4. Nejlepší herecký výkon?  
Míla: ...„a vy tu vodu nepijete, 
že se jenom polejváte?“  
Patrik a Dalibor: Všichni!  
Amálie: Kuba a Štěrbák 
(pozn. Jakub Kazda a Eliška 
Sulánová).  
Eliška: Štěpa Kůs, Jakub 
Kazda a Jiříček Sulán (tatínek 
můj nejmilejší)... všichni.  
Marek: Dorotka (pozn. Jiří 
Sulán) a Jakub.  
 
5. Tvá vysněná role?  
Míla: Jáchyme, hoď ho do 
stroje.  
Eliška: Čert.  
Marek: Miminko.  
Patrik: Uriáš.  
Dalibor a Amálie: Nemám 
žádnou vysněnou roli.  
 
6. Jakou roli sis za tu dobu 
nejvíce užil/a?  
Míla: Hudební doprovod :)  
Eliška: Vodník (letos) – bre-

keke!  
Marek: Čerta.  
Amálie: Čarodějnici a mlynář-
ku.  
Patrik: Banditu.  
Dalibor: Statkáře se statkář-
kou Kolouškem (Eliška) a ředi-
tele se sekretářkou Kolouškem.  
 
7. Dokážeš si představit, že 
je herectví tvým povoláním?  
Míla, Patrik, Dalibor: Asi ne.  
Amálie: Možná jo, kdyby byla 
příležitost..  
Marek, Eliška: Ano.  
 
8. Jaké divadelní před-
stavení jsi viděl/a a jak se ti 
líbilo?  
Míla: Černé divadlo WOW, 
skvělý zážitek!  
Eliška: Byli jsme v Týně na 
představení Rebelové, a to bylo 
hodně moc dobrý.  
Amálie: Hrátky s čertem, 
Světáci, Rebelové.  
Patrik, Marek: Rebelové.  
 
9. Český herecký vzor?  

Míla: Jára Cimrman.  
Amálie: Veronika Khek Ku-
bařová a Dana Vávrová.  
Marek: Karel Heřmánek a 
Štěpán Benoni. 
Eliška: Jiří Mádl a Dana 
Vávrová - Leontýnka.  
 
Koncert:  
1. Na jaký nástroj hraješ, jak 
dlouho a baví tě to?  
Andrea (Ježková, 10 let): Na 
housle, tři roky, baví.  
Ládík (Dobiáš, 10 let): Key-
board, dva roky, ano.  
Eliška: Hrála jsem na housle 
šest let a teď na ukulele jeden 
rok. Nebaví, ale v Čepicích jo.  
Marek: Na kytaru, čtyři roky a 
baví mě to.  
Amálie: Hraju na keyboard 
šest let. Ano, baví.  
Patrik: Na kytaru, sedm let. 
Baví mě to jen občas.  
Dalibor: Hraju na klarinet a 
na tenor saxofon. Na klarinet 
hraju už sedm let a na tenora 
tři roky. Baví mě hrát na sago, 
na klarinet moc ne.  
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VLEVO: PETR DLOUHÝ—NOVÝ STAROSTA SDH ČEPICE 

V PRAVO MLADÝ HASIČ PAN SULAN         

V sobotu 7. prosince se u nás konala valná 
hromada, při které došlo i na volbu nového 
vedení sboru. Novým starostou se stal Pavel 
Dlouhý, který vystřídal dosavadního Láďu 
Prchala. Ostatní členové výboru zůstali ví-
ceméně nezměněni. Po skončení schůze  ná-
sledovalo občerstvení v podobě výborných 
grilovaných kolen a pak už jen volná zába-
va.  Při ní došlo k jednomu opravdu zásadní-
mu rozhodnutí, a to - po vzoru našich dětí 
založit i dospělácký ochotnický divadelní 
spolek. Už padaly i první náměty a návrhy, 
při kterých jsme se náramně bavili. Jestli to-
hle všechno vyjde a nezůstane jen u řečí, má-
te se, naši drazí sousedé, opravdu na co těšit. 
Tohle to opravdu svět neviděl…                  -hs- 

Valná hromada SDH Čepice 

2. Jakou koledu máš nejra-
ději?  
Andrea, Ládík, Patrik, Ma-
rek: Vánoční.  
Eliška: Vánoční, Syn boží.  
Patrik: Nejvíce se mi líbí Já 
malý přicházím.  
Dalibor: Vánoční, Půjdem 
spolu do Betléma.  
 
            

3. Na jaký nástroj bys chtěl 
hrát v příštím životě?  
Andrea: Stále housle.  
Ládík: Nevím.  
Patrik: Banjo.  
Eliška: Chtěla bych umět na 
příčnou flétnu.  
Amálie: Na kytaru a na 
klarinet.  
Dalibor: Pozoun.  
 

           
4. Chtěl/a bys mít svou 
kapelu?  
Andrea: ...ze samých 
pozounů?  
Ládík: Se svým strejdou Mí-
lou ano.  
Eliška: Je mi to jedno.  
Patrik, Marek, Amálie: Ne, je 
to moc složité. 
S dětmi sepsala Jiřka Kábová 

DNES UŽ NOVÝ STAROSTA SDH ČEPICE PAVEL DLOUHÝ KROTÍ MLADÉ ČLE-

NY, ALE JAK BUDE KROTIT TY VELKÉ, UKÁŽE ČAS :-)  Foto článků čepických: Jaroslav Potužník 
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pokračování na straně 16  

Plné síly, plné očekávání 

Okénko do MŠ Rabí  

„Ahoj prázdniny … školka začíná.“ 
Léto uteklo jako voda a v září jsme ve školce při-
vítali nejen děti, ale i novou posilu pedagogické-
ho týmu – Terezku Klůsovou jako školní asis-
tentku. Děti i my jsme se s ní pohodově sžily a 
bereme ji jako nepostradatelnou část našeho 
školkového soužití.    
 Hned v září jsme u nás ve školce přivítali ne-
jen herce z divadla V Bedně, kteří nám zahráli 
tematickou pohádku o recyklování s názvem „O 
loupežníkovi“, ve které si samy děti zahrály, ale 
také kamarády z mateřské školy v Žichovicích. 
Děti si společně pohrály a my slíbili, že příště 
přijdeme zase my k nim do Žichovic.  
 Letos jsme neotáleli ani s návštěvou pohád-
kového dědečka Tomáše v knihovně Rabí, který 
si pro nás připravil pohádku na téma „houby“. 
Děti ukázaly, jak dovedou najít správnou cestu - 
v labyrintu - houbaře k jedlým houbám a vyma-
lovaný obrázek zanechaly na památku 
v knihovně.  
 V říjnu jsme společně vyrazili linkovým auto-
busem do Horažďovic do envicentra PROUD na 
moštování. Děti už věděly, co je čeká, a tak po-
máhaly, kde se dalo. Jako odměna jim byl sladký 
mošt. Na závěr přišla ale ještě dramatičtější část 
výletu. Rychlým pěškobusem jsme se vydali na 
vlakové nádraží – skoro přes celé Horažďovice. 
Děti byly skvělé, rychlý přesun zvládly. Po pří-
chodu na nádraží jsme se stihli jen taktak vydý-
chat a už jsme nastupovali směr Žichovice. Ces-
tou vlakem jsme posvačili a na nádraží 
v Žichovicích nás čekalo překvapení. 
Paní průvodčí byla tak milá a laskavá, že nám 
zapůjčila stejnokroj pro průvodčí a k tomu další 
potřebné náčiní a kdo chtěl, ten se nechal na 
památku vyfotit. Cestou ze Žichovic do Rabí 
jsme si společně hráli a dováděli. Odměnou nám 
byl teplý oběd do bříška a teplá postýlka.  
 Než k nám přijde zima, rozhodli jsme se, že 
si opečeme společně s rodiči buřtíky. No jo, ale 
vybrat den, aby nepršelo, nebyla zima …. To 
prostě nějak nešlo. Ráno hlásili předpověď tak a 
odpoledne onak. Nakonec jsme vybrali říjnové 
úterý, které sice nebylo nejteplejší z celého týd-
ne, ale ani nepršelo. Děti si celé odpoledne hrály 
na školní zahradě a my dospělí jsme měli mož-
nost se setkat jinak než u školních dveří.  

LÁDÍK SVOBODA DRTÍ JABLKA PŘI MOŠTOVÁNÍ 

VAŠÍK KODETŮ ZKOUŠÍ PRÁCI VÝPRAVČÍHO 
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„Ještě teď cítím vůni opékaných buřtíků a slyším 
to dětské „mlaskání a olizování“. 
 Strašidla na hradě – ano, i letos jsme šli 
s dětmi strašit na náš hrad. Strašidla dováděla, 
hrála hry a malovala na malé dýně. Cestou 
z hradu se z nich již staly děti, které se šly ohřát 
teplým obědem.  
 Nejen děti se učí něčemu novému. A tak jsem 
v listopadu měla tu čest pogratulovat kolegyni 
Hance k úspěšnému zakončení kurzu Logope-
dické prevence. Co to pro školku a děti zname-
ná? Paní Růžičková stejně jako předcházející 
roky dochází 1 x za 14 dní do naší školky jako 
logoped a my jí za její volný čas, který našim dě-
tem věnuje, děkujeme. A právě v této péči teď 
může Hanka také pomoci - procvičovat s dětmi 
v MŠ jejich mluvení. 
 Tento školní rok se uskutečnilo 1. deskohraní 
s babičkami Drahuškou, Maruškou, Evičkou a 
dědečkem Tomášem v klubovně u knihovny. 
Hrála se různá pexesa a Člověče, nezlob se. Před 
soubojem jsme hodně trénovali a bylo to znát. 
Děti vyhrály.  Už teď se těšíme na příští rok a 
budeme rádi, když se zapojí i další babičky a dě-
dečkové. Věříme, že příští ročníky se stanou 
pravidelností. 
 Začátkem prosince nám do školky zavolal 
Mikuláš a řekl nám, že se na nás po roce zase 
těší a že tentokrát přijde i s andělem, že je zdráv 
a v plné síle. Děti se na ně těšily, ale zároveň se i 
trošičku bály. Mikuláš s sebou přinesl i Knihu 
hříchů - některé děti řekly básničku, některé 
zazpívaly. A odměnu? Tu dostalo každé dítě.  
 V době, kdy píši tento článek, nás ještě v MŠ 
čeká společné vánoční tvoření s rodiči. Užijeme 
si předvánoční atmosféru, vyrobíme si něco hez-
kého, ochutnáme cukroví a zazpíváme si koledy. 
 Rok se nám pomalu chýlí ke svému konci a 
co do nového roku sobě a ostatním přejeme?  
Hlavně zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu.       
          Eva Mešinová a kolektiv MŠ Rabí 

Děkuji zaměstnancům mateřské školy za práci, kterou skvěle odváděli v uplynulém roce 2019 ve vztahu nejen   
k dětem, ale k celé organizaci MŠ Rabí. Vaše nadšení je velice důležité nejen pro děti, ale také pro rodiče. Dě-
kuji externím pracovníkům za ochotu dovážet kvalitní stravu pro naše děti (do nedávna svým vlastním vozem), 
brigádníkům za jejich ochotu naložit se svým volným časem ve prospěch školky. Děkuji vedení mateřské školy 
(Evě Mešinové) za trpělivost při řešení běžných záležitostí, kterých je víc než dost. A také děkuji rodičům, že 
nemocné děti nechávají doma, aby mohli rodiče těch zdravých chodit do zaměstnání.    Miroslav Kraucher 

P.S. Děti, mějte se v tom příštím roce hezky a přejte si, aby vám rodiče co nejvíce rozuměli. 

HALLOWEEN– MY CHCEME TAKY NĚKOHO POSTRAŠIT 

NENÍ NAD PŘÁTELSTVÍ 

PŘI OPÉKÁNÍ  S MAMINKOU 
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         Myslivecké okénko J. Tauchena 

 

Myslivecký spolek Březinka 

Rabí přeje všem čtenářům 

rábských novin pevné zdraví, 

pohodu a štěstí nejen o Vá-

nocích, ale i po celý rok 

2020.   

Vážení čtenáři, 
 
jelikož konec roku je vždy příležitostí pro bilancování, dovolte mi, 
abych Vás seznámil s přehledem ulovené spárkaté zvěře v honitbě, 
kterou obhospodařuje myslivecký spolek Březinka Rabí. 

Foto a text: Josef Tauchen 
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Kulturní přehled 

 

Úterý   24.12. Štědrovečerní bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého od 14 hodin  

Středa   25.12. Poslední leč na Rabí - tradiční myslivecký ples 

Středa      1.1. Novoroční šlápota na kostelík, sraz ve 14 hodin na náměstí 

Sobota   25.1. Divadelní vystoupení čepických dětí ve Spolkovém domu od 14 hodin 

Sobota   15.2  Hasičský bál na Rabí 

Sobota   22.2. Masopustní průvod na Rabí 

Sobota     7.3. Oslava MDŽ—KD Rabí 

Sobota   14.3. Maškarní karneval pro děti 

Neděle   17.5. Rábská pouť 

Čepice 
 

Úterý   24.12. Štědrovečerní setkáni na mostě od 21 hodin  

Čtvrtek 26.12. Splouvání Otavy s Lubošem Brabcem 

Úterý    31.12. Silvestrovský výšlap na Svat a Čepičnou  

Sobota   22.2.  Masopust 

Sobota   21.3.  Hasičský bál SDH Čepice - Hospoda u Polenů v Čepicích   

Velikonce 9.-10.-11.4 Velikonoční řehtání 

Sobota   11.4. Velikonoční tvoření 

Pondělí   13.4. Velikonoční výšlap na Čepičnou   

 

 

Rabí 

Přijďte ji vyzkoušet k Vendulce Fryjo-

vé, která Vás ráda zkrášlí kdykoliv ve 

svém kosmetickém salonu v Rabí čp.96 

(u Bláhů). Objednávky na tel. 604 466 

381 nebo osobně. 

Kosmetika v Rabí 
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Zprávy z radnice 
Na konci roku nebudu ve 
„starostonovinách“ zatěžo-
vat čtenáře informační ma-
sáží například o tom, co 
jsme udělali-neudělali. Ta 
„masáž“ může totiž v očích 
některých lidí působit jako 
nepatřičný agitační prostor 
osobního prospěchu,           
v tomto případě starosty. 
To je pochopitelné vnímání 
v době, kdy celorepubliko-

vý mediální trh ovládají vlastníci a novináři pro-
sazující vlastní zájmy a vlastní prospěch.  
 Mě pouze omlouvá to, že jsem sazbu novin 
převzal od bývalé kolegyně Evy Duškové a jsem   
v tom trochu nevinně. Eva Dušková sazbu pře-
vzala od mé bývalé manželky, která stála u zrodu 
novin, jež vytvářela po večerech. Eva Dušků šla   
v profesním životě dále, bývalá manželka v tom 
osobním a já? U mne se mnohé změnilo.  Napří-
klad, první noviny jsem tvořil více než 50 hodin. 
Těch večerů v kanceláři bylo mnoho a jediný, kdo 
tím trpěl, byla bývalá rodina. Snad „né-poslední“ 
noviny zpracovávám 16 hodin. Čím méně svého 
textu vytvořím, tím více mám času na běžnou 
práci, to je oč tu běží.  
 V tomto čísle mi pomohl ušetřit můj ctěný čas 
neznámý básník, který poslední říjnový víkend do 
schránky MěÚ vložil krásné literární dílo. Určitě 
by bylo příjemné, kdyby se tento básník odtajnil 
a navázal úzkou spolupráci s Rábskými novinami, 
ale to je asi zbožné přání redakce. Rábské noviny 
by se mohly do budoucna ubírat například tímto 
literárním směrem, který by blahodárně působil 
na čtenáře jako periodika v dobách národního 
obrození. Ale ne, asi bychom se zase vrátili k prv-
nímu odstavci tohoto textu. Tento potenciální 
redaktor by agitoval směrem svým s tím rozdí-
lem, že bych mu tuto agitaci 16 hodin sázel do 
novin….leda že bych sazbu přenechal jemu. 
Osobně agituji pouze tím, co měním, posunuji, 
vytvářím. Stydět se nemusím ani před  tímto bás-
níkem.  
 A co dodat závěrem? Sám nejsem zdatný psa-
vec, ani češtinář, ale dovolím si říct, že v otiště-
ném díle vidím zcela jisté češtinářské nedostatky, 
které naštěstí nemají velký vliv na subjektivní 
názor neznámého básníka, který je dle mého 
soudu zcela zkreslený.       
Hezké vánoce a šťastný nový rok 2020.  
P.S. Své typy na autora si nechte klidně pro se-
be….., ale mnoho autentických slov v básni znám 
z „reálu“, viď anonyme :-) 

PŘÍSPĚVEK NEZNÁMÉHO AUTORA - oskenovaný originál  
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pokračování na straně 21  

Usnesení č. 6 / 2019 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 

ze dne 25. 9. 2019 od 17 hodin v  zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 7, omluveni pan Barborka, pan Leopold 

ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu pana Václava Hejpetra a pana Jana Stroleného, zapisova-

telku paní Radku Půrokovou. 

Pro 6 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
V 17.05 se dostavila paní Radka Janečková, stav je 7 zastupitelů. 

 

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendu MěÚ bez výhrad. 

 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu Čepice, KT, pč. 810_2-NN a jako vlastník pozemku a pronajímatel 

souhlasí s umístěním této stavby na pozemku. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu KZL do KTSUSI, 1262. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu- KT pč. 450-NN. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu Rabí, KT, pč.48-NN. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb a umístění kontejneru na textil. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) záměr opravy bytu v č.p. 66, 
b) budoucí obsazení bytu dle návrhu 
c) obsazení garsoniéry v čp. 149, bytu č. 10 paní D. B. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a) zpracování studie proveditelnosti panem Mgr. Kamilem Pikhartem, IČ:76566218 za konečnou cenu 70.000 Kč. V 

rámci 69. výzvy IROP, Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" ,16. výzva MAS Pošumaví 

- IROP - Požární zbrojnice", 
 

b) Podání žádosti o dotaci v rámci 69. výzvy IROP, Integrovaný záchranný systém - integrované projekty 
CLLD, 16. výzva MAS Pošumaví - IROP - Požární zbrojnice, na výstavbu požární zbrojnice v Rabí. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
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11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) přijetí částky 30.000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na zachování prodejny v obci Čepice, 
 
b) poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč na zachování prodejny v obci Čepice. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

12) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí 

účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitel-

stvo města Rabí schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Rabí ve výši 29.900 

Kč. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

13)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 85.000 Kč v rámci dotace; Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti – ukazatele rychlosti v Bojanovicích, 

b) pořízení 2ks ukazatelů rychlosti od firmy SOVT-RADIO s.r.o., IČ: 47238810 ve výši 128 865 Kč s DPH 21% a 
provedení potřebné úpravy v rozpočtu. 
Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

14) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí průběh opravy kanceláře pošty a budoucí řešení provozu pošty. 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11703- IROP, 

Technika pro IZS – terénní čtyřkolka pro JSDHO Rabí. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zápis kroniky za rok 2018. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 4- 10 dle přiloženého návrhu. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) pořízení osobního vozidla zřizovanou příspěvkovou organizací MŠ Rabí ve výši max. 70 000 Kč 
z důvodu zajištění pravidelného dovozu obědů, nepedagogickým pracovníkem této organizace, 

 
b) poskytnutí příspěvku do rozpočtu MŠ ve výši pořízeného vozidla a krytí nákladů na provoz vozidla rozpoč-
tu města Rabí. 

Pro 6 Proti 1 (p. Löffelmann) Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s 

městem Sušice. 

Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
 

 
20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje v souladu s ustanovením § 101 občanského zákoníku, odpis pohledávky z 
roku 2007 a 2008 ve výši 30 569,- Kč za panem M. K., bytem na ohlašovně Města Rabí, a její zaúčtování do podroz-
vahové evidence. 
Pro 7 Proti / Zdrželi se / 

Tento bod byl schválen 
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Usnesení č.7/2019 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 18. 12. 2019 od 17 hodin v  zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 6, omluveni R. Janečková, L. Löffelmann, M. Leopold. 
ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Václava Hejpetra a p. Bohuslava Barborku a 

zapisovatelkou p. Zdeňku Hrabovou. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendu MěÚ bez výhrad. 

Pro 6 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu: Novostavba rodinného domu na p.p.č. 415/28, katastrální 

území Rabí“ a napojení této stavby na místní komunikaci. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje plán inventur na rok 2019 a zřízení inventurní komise dle předlože-

ného návrhu 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytů č. 2 a č. 14 novými nájemci a prodloužení nájmů bytů o 1 rok. 

. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

 

7)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2020 v paragrafech 
- Příjmy ve výši celkem 11.342.000,00,- Kč 

- Výdaje ve výši celkem 11.342.000,00,- Kč 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
 
a) navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 2.166.210,- 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 1.100.000, Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel 
dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu spo-
lečenské smlouvy. 
 
c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návr-
hu. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
pokračování na straně 23  
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Hledáme dopisovatele do RN: zprávy, reportáže,  
fejetony, úvahy, zamyšlení.  
Email: rabskenoviny@seznam.cz 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení terénní čtyřkolky s přívěsným vozíkem v rámci projektu 

„Technika pro IZS – terénní čtyřkolka pro JSDHO Rabí“ vybraným dodavatelem BCE s.r.o., Pražská 

1569, 259 10 Mníšek pod Brdy za cenu 471.900,- Kč s DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní 

smlouvy. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej pozemku v Bojanovicích přiléhajícího k domu č. p. 17 dle GP o výměře 72 m2 

odděleného od p. p. č. 1255/1 a pozemku 1255/6 o výměře 57 m2, po předchozím uveřejnění záměru. Cena prodávaných 
pozemků je stanovena ve výši 45 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Důvodem prodeje je úprava vlastnic-
kých vztahů v souvislosti s budoucí rekonstrukcí objektu.Vč. provedení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2020. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej pozemku p. č. 1205/7 v Čepicích přiléhajícího k domu č. p. 
13 dle GP o výměře 41 m2, po předchozím uveřejnění záměru. Cena prodávaného pozemku je stanovena 
ve výši 45 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Důvodem prodeje je obnova původní vstup-
ní části do nemovitosti z přilehlé místní komunikace. Vč. provedení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2020. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) zpracování odborného posudku v roce 2020 k realizaci průzkumných vrtů v souladu se zákony a směrni-
cemi, které vyžaduje výzva v rámci Národního programu životního prostředí, „Výzva č. 2/2018 – zdroje 
vody“. Zpracovatelem posudku je firma ELIGEO s.r.o., IČ: 08145202 zast. RNDr. Vítem Holečkem a pro-
vedení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2020. Cena posudku činní 24.000 Kč bez DPH. 

b) podání žádosti o dotaci v roce 2020 z MŽP na zhotovení průzkumného vrtu z důvodu zajištění zásobo-
vání kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství firmou Having servis s.r.o., IČ: 06703259 zast. Ing. 
Zdeňkem Havlem za celkovou cenu 35.000 Kč bez DPH (žádost o dotaci, publicita, administrace) a prove-
dení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2020. Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 Tento bod byl schválen 

13)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16 dle návrhu 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

14)Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vzájemné darování pozemků mezi městem Rabí a Plzeňským kra-

jem. Pozemek dle GP 25/2 o výměře 28 m2 a 1810/2 o výměře 93 m2 ve vlastnictví města Rabí bude daro-

ván Plzeňskému kraji, který naproti tomu daruje pozemek oddělený od p.p.č. 1762/8 dle GP, který je od-

stavnou plochou pro sportovní areál a hřbitov v Rabí. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
 

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč Oblastní charitě Sušice, připsá-

ním na účet charity č. 152140002/0300 a provedení potřebné změny v rozpočtu. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 
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„Fakebook“ - 2019 
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Buděticko-Rábský fotbal 

To se zase děly věci! Především se hýbalo se se-
stavou. Elitní střelec Václav Hozman se přesu-
nul na místo stopera a J. Sekyra šel dopředu. Ge-
niální tah stratéga s fištronem Z. Chmelíka – 
Honza figuruje na druhém místě v tabulce střel-
ců, v několika zápasech vsítil hattrick i v Neza-
myslicích, to byl velmi nečekaný výsledek – 2-
9!!! a to na hřišti, kde měli budětičtí většinou 
problémy. Další nečekaná výhra na hřišti v Lu-
bech 1:7, opět jsme porazili Hradešice, najednou 
jsme atakovali 3. místo. Že bychom konečně 
pronikli do těch nejvyšších příček okresního 
přeboru ? 

Jen na okraj, Rabí a Žichovice dělí nějaké 2 km a 
najednou se nevědělo, kam dříve skočit. V Ži-
chovicích se totiž povedlo něco neuvěřitelného, 
přitáhli legendárního P. Horvátha, s ním něko-
lik mladíků z Klatov a ejhle, Žichovice jsou na 
čele 1.A třídy. A teď co? Na skvělé Budětice nebo 
Horvátha? No, ještě že Budětice hrají v sobotu a 
Žichovice v neděli. 
Ale pojďme zpět k našim klukům. Něco se stalo 
a zadrhlo se to, dvě prohry na penalty, ale nej-
větší průšvih se udál v posledním domácím zá-
pase s „béčkem“ Nýrska, které se nesešlo a do 
Rabí přijelo jen 9 hráčů, 
„to bude brnkačka a vylepšíme si skóre“, těšili se 
fanoušci. Jenže ouha, sice jsme 90% času hráli 
na polovině Nýrska, ale branky nějak nepřichá-
zely, no jistě, Nýrsko bránilo všemi hráči a vyni-
kající brankář dělal v brance divy. Až se po rohu 
konečně trefil – kdo jiný než „špička“ Sekyra. 
Teď už to půjde samo, mnuli si ruce vysmátí fa-
noušci, jenže ono nic. Nýrsko se na chvilku do-

stalo přes půlící čáru, propagačně vystřelilo a 
šup zpátky bránit, ale co to? Nejlepší hráč mi-

nulé sezóny gólman J.Vinter selhal a míč mu 
pod nohou proklouzl do sítě. „Pardon“ zahalekal 
omluvně, hráči mávli rukou, nic se neděje. Ale 
dělo, hosté bránili jako o život, 
v druhé půli nervozní domácí začali hrát va-
bank, v obraně jeden 
na jednoho a přišla další minela právě od 
hvězdy domácích V. Hozmana, kterému utekl 
jediný útočník Michal Škvarenina-1:2.!!!! Posled-
ní zápas 
v Janovicích zase vypadal na průšvih- v poločase 
4:1, ale budětičtí dřeli až do konce a zmírnili 
prohru na hokejových 6:4, kdo myslíte, že dával 
góly – samozřejmě Honzík Sekyra, a to hned 
všechny, aby se to statisticky nepletlo. Ale z čela 
se tým nakonec krčí na 9. místě. Emoce rozhou-
paly trenérskou židli, ale věříme, že zima přine-
se uklidnění a na jaře zase do toho šlápneme, 
vždyť my jsme BUDĚTICE!!!                           -RT- 
                                             foto archiv klubu 

Jako na houpačce 

BRANKÁŘSKÉ LEGENDY TÝMU FK BUDĚTICE 2012         

ZLEVA: PAVEL TOUCHA, JIRKA VINTER  

OBČERSTVENÍ JE ZÁKLADEM VŠECH ZÁPASŮ 
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 Ohlédnutí Roberta Töpfera 

Čím dnes začít? Asi skvělou a určitě nechtěnou 
Fake news, kterou „vyrobili“ v Klatovském dení-
ku. Jen se podívejte jaké počasí předpovídali 
9.12.!!!! Dvojka vyměnila jedničku, ale i tak je to 
pádná odpověď notorickému pochybovači o glo-
bálním oteplování Václavovi Klausovi staršímu. 
Ale trochu zpět. Podzim začal velmi nešťastně, 
umřel všemi milovaný velikán české populární 

hudby nepřekonatelný Ka-
rel Gott. Asi nejvíce tuto 
tragedii nesl náš dobře zná-
mý Pepík Tauchen, které-
mu bohužel navždy v jeho 
neuvěřitelné sbírce podpi-
sů bude Mistr chybět. Ale, 
život jde neúprosně dál. 
Nás čekalo významné jubi-
leum – 3O.výročí sametu. 
Noviny, televize, rozhlas 
vše probraly velmi důklad-

ně, vzpomínalo se i     v našich obcích. A to vý-
znamně, v Rabí jsou i osoby narozeny přímo 
17.11.1989!!! A přesně v tento den se náměstí do-
cela slušně zaplnilo, pan starosta přednesl krát-
ký projev, lampionový průvod prošel městem a  
v pondělí se šlo normálně do práce. Na tom žád-
ná revoluce nemůže nic změnit. A pak už to 
rychle ubíhalo, advent, rozsvícení stromku, Mi-
kuláš a poslední akce na hradě.  
 Ten den jsme si to skutečně užili. Po velkém 
úspěchu s hradním turnajem, kterého se zúčast-
nilo 24 hráčů jsem se pokusil uspořádat 
1.adventní rabský turnaj v české dámě. Jsem rád, 
že se i v Rabí nachází pár aktivních hráčů, ale 
bohužel jsme narazili na střet několika akcí, a 

tak nás nakonec bylo jen 8 z toho jediná stateč-
ná z Rabí Drahuška Houdková. Přesto jsme se-
hráli kvalitní turnaj (o prvním místě rozhodova-
la až baráž), každý si uhrál nějaké body, bylo i 
občerstvení a ceny, na kterých se podílel i MěÚ. 
Není důležité pořadí (jen pro pořádek 1.Töpfer-
Budětice, 2.Šíp – Kostelec n.L. 3.Hladík -
Chrudim), ale fakt, že nám přijeli hráči až          
z Chrudimi, Kostelce a z Budětic jsme byli dva.  
 Po skončení jsme si s ostatními vděčnými di-
váky užili skvělý koncert Velkoboru v čele s jedi-
nečnou Radkou Kočí, která zřejmě proto, že se 
jednalo o domácí scénu, dala vyniknout jedné ze 

sólistek Marušce Hrabí alternující i v konku-
renčním Svatoboru. No jistě, Hrabí zpívala na 
Rabí, jak se nám to rýmuje. Skvělou tečku za 
náročným dnem a vlastně i celým podzimem 
udělala návštěva loučí nasvíceného hradu, na 
kterém byly speciální vánoční prohlídky zcela 
beznadějně vyprodány. Atmosféra nádvoří pro-
voněná ohni a kotlíky s čajem nebo svařeným 
vínem a domácímí vánočkami byla jedinečná.   
K tomu starověká hudba v podání skupiny Gut-
ta, prostě nemělo to chybu. Tak zase na jaře, mi-
lí přátelé.                 -RT- 

Nabitý podzim 

ÚČASTNÍCÍ RÁBSKÉHO TURNAJE V DÁMĚ 

KONCERT VELKOBORU V RABÍ 
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Pořízení nového územního plánu…………..

Oprava vodovodu v roce 2019………….

Podpora turistického ruchu 2019……..  

Čtyřkolka pro výjezdovou jednotku (95% dotace).…  

Oprava cesty z Bojanovic II. etapa.... (kraj přispěl 440.000,-)  

Pořízení nakladače, kontejnerového nosiče a kontejnerů….  

Autobusové zastávky v Bojanovicích…….stavební povolení hotové..

Oprava hřbitovní zdi I.etapa (dotace kraje 150.000,-) ……………... 

Mateřská školka…………. konkurz na ředitele III.pokus…..  

Parkoviště u JZD……….. projektová příprava…...   

Automatické zvonění v kostele, nutná úprava „zbastleného“ uložení zvonu………...

Osvětlení kostela…..……...

Osvětlení zastávek v Čepicích…..……...

Bojanovice– ukazatele rychlosti 2 ks (dotace kraje 85.000,-)..……...

Dotace na zalesňování, kůrovce, oplocenky…..…(350.000,-)…...

Dotace na prodejnu v Čepicích od kraje, prodejny v Rabí nemají nárok, číst podmínky….

Věcné vybavení hasičů …dotace z kraje..……...

Dotace za uskutečněné zásahy hasičů…..……...

Dotace na výstavbu hasičárny…..……...

Pošta partner……..

Úprava před kapličkou v Čepicích……..
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