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PRO  RABÍ,  ČEPICE  A  BOJANOVICE 

I když se dne 5. prosince nad Rabím prohnal silný 
vítr s první sněhovou vločkou, čerty nemrzelo vy-
lézt z teplíčka a pokárat zlobivé děti.  

Rábské náměstíčko zaplnilo  asi 120 lidí. 

Dne 4. prosince nám spolek 
ROSa zpříjemnil podvečer 
pozváním na rozsvícení vá-
nočního stromu na náměstí v 
Rabí.O příjemnou hudbu se 
postaralo Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a 
muzikantů, které ještě může-
te slyšet  18.12. v 18 hodin 

rozsvítili vánoční strom a 
rozsvěcovali prskavky.  
Dary občanů činí 2002 Kč. 
Moc všem děkujeme, přeje-
me krásné prožití vánočních 
svátků a těšíme se, že se 
setkáme příští rok ve stejně 
hojném počtu. 
   -rk- 

Volné sdružení horažďovických zpěváků. 

Hledáme dobrovolníky, 
kteří by se podíleli na 
zpracovávání novin z  
Rabí, obcí Bojanovice a 
Čepice. Potřebujeme z 
těchto obcí někoho, kdo 
by nám zasílal mailem 
informace a fotky z růz-
ných akcí. Pokud máte 
zájem, kontaktujte nás na 
tel. 776 312 336 nebo na-
pište na mail:  
rabskenoviny@seznam.cz  

 v kulturním domě v Horaž-
ďovicích.  
Pochutnali jsme si na výbor-
ném pohoštění, jako byly  
domácí vánočka, perníčky, 
štola, štrúdl, škvarková po-
mazánka  a k pití nechyběl 
„svařáček a grog“.  
Při setmění jsme společně  

Adventní setkání u vánočního stromu 

Že by čerti chtěli odnést pana starostu?  
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Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblí-
benějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první 
sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu 
a martinské rohlíčky nebo podkovy zvané martiny, ro-
háče, zahýbáky. Svatomartinský den měl v Čechách 
bohatou tradici: 
�� Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala 

mzdu a hledala nového hospodáře, případně o 
rok prodlužovala dohodu. 

V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním 
pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. 
��  Konávaly se dobytčí či výroční trhy. 

Lampiónový průvod na svatého Martina 

�� Na mnoha místech se konaly pou-
tě, neboť sv. Martin byl patronem 
koní. Hojně se pořádala martinská 
posvícení. 

�� Toho dne se hodně slavilo a existu-
jí mnohé záznamy o rozpustilos-
tech, ba i výtržnostech, provádě-
ných „martínky“ čeledí. 

�� Tradicí, zvláště ve vinařských ob-
lastech, neb je Martin také patronem vinařů, má  

            v tento den také slavnost nového vína. 

„Hurá, hurá, lampiónový prů-
vod“. Tak vykřikovali ve školce 
Vašík a Stáník Marků už 14 dnů 
dopředu. Tak moc se těšili, že 
přemluvili tatínka, aby jim hned 
ten den lampion koupil. A tak 
tedy v  pátek 11. 11. se objevilo na 
městečku asi 50 lampiónů růz-
ných tvarů i barev. Nechtěli jsme 
se jen tak projít Rabím, ale chtěli 
jsme připomenout všem přítom-
ným, že svátek svatého Martina je 
spojený s významnou lidskou 
vlastností, soucitem, laskavostí a  

schopností se dělit. A právě 
tenhle motiv „lidského tepla“ si 
uvědomujeme na začátku chlad-
né zimy. Je to vyjádřeno obyče-
j e m  „ c h ů z e  s  l u c e r -
nou“ (lampiónem). Nošení světla 
temnotou a zahnání zimy a temna 
v našich duších. 
Tak jsme všechny už ve tmě při-
vítali a krátkou cestou jsme prošli 
městečkem jako „broučci svato-
jánci“. Nečekané překvapení če-
kalo všechny na městečku: malý 
ohňostroj potěšil, ale ty nejmenší  

tak vyděsil, že jsme raději všech-
ny rachejtle nevystříleli. Byl nás 
dlouhý průvod, čítající asi 90 lidí. 
Na prostranství u hradního kos-
tela nás už čekalo občerstvení. O 
martinské rohlíčky, pletenky, 
hnětynky a výborný závin se 
všichni podělili a pod největším 
lampiónem na obloze, který nám 
celou cestu zářil, jsme se rozlouči-
li  s přáním, že se všichni sejdeme 
příští rok. 
 

 Text: Drahomíra Houdková 

  

V pondělí nevynechal svatý Mikuláš ani školku na Rabí  

Tak jestlipak si čerti letos někoho odnesli do pekla? Věřím tomu, 
že děti naslibovaly i nemožné, aby už čerti rychle opustili jejich 
domeček. Do školky ale zavítal pouze Mikuláš. To proto, že bylo 
venku ještě světlo a čerti se připravovali v pekle na zlobivé děti.  

V knize hříchů má Mikuláš zapsané všechny 
malé i velké děti a nikdy na nikoho nezapome-
ne. Hezkou písničkou nebo básničkou jsou 
všechny hříchy smazány. Kdyby to tak fungo-
valo i v běžném životě, bylo by na světě krásně! 
     -rk- 

Tak kterou básničku nám řekneš... 
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Pouze 5 zájemců si přišlo poslechnout 
zajímavé téměř dvouhodinové vyprávě-
ní MUDr. Anny Kubátové z Klatov „O 
klíšťatech a onemocnění“  v pátek 
14.10.2011 v učebně nového multifunkč-
ního domu čp.57 v Rabí, kterou pořádal 
spolek ROSa nejen pro občany Rabí, ale 
i Čepic, Bojanovic a Budětic. Byla to prv-
ní přednáška v nových prostorách 
s využitím nejmodernějšího audiovizu-
álního zařízení. Věděli jste například, že 
první zkamenělé klíště staré 15 tisíc let 
bylo nalezeno na území jižní Ameriky? - 
že klíště má 4 vývojová stadia – vajíčko,  
 
 

larva, nymfa a dospělec?- že krev saje 
jen samička, která může naklást až 4500 
vajíček? 
- že klíště žije převážně ve svrchních 
vrstvách hrabanky  a pouze čichovými 
receptory hledá   teplokrevné nosiče, 
kteří do ovzduší svým tělem vypouští 
kysličník uhličitý včetně člověka? 
- že může žít až 1 rok bez sání krve? 
- že  pokud vleze na člověka, hledá 
nejsnadnější přístup kůží ke krvi a to 
může trvat až 24 hodin od prvního do-
tyku? - že největšímu ohrožení klíšťo-
vou encefalitidou (zápalem mozkových  

blan) jsou vystaveni občané od 25 let  a 
čím starší je člověk, tím je průběh ne-
moci závažnější? 
- že v Rabí byly 3 případy klíšť.encef., 
v Čepicích, Buděticích a Žichovicích po 
6 případech a v Čimicích dokonce 8 
případů? - že klíště vydrží i vyprání 
v pračce na 40 st.C? 
Chraňme se  při pobytu v přírodě 
vhodným oblečením, případně repelen-
ty a insekticidy a také očkováním. Vy-
hneme se tak zdravotním komplikacím 
a trvalým následkům na zdraví. 

Mladí hasiči v Rabí 
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží 
konec roku, a tak bych Vás chtěl tou-
to cestou seznámit s činností Sboru 
dobrovolných hasičů  Rabí. 
Na začátek o těch nejmladších. Máme 
kolektiv mladých hasičů o 11 čle-
nech.. Věková hranice je od 6 do 15 
let. 
Kolektiv se zúčastňuje soutěží pořá-
daných Okresním sdružením hasičů 
v Klatovech, ale i soutěží pořádaných 
jinými hasičskými sbory. 
Výsledky našich mladých hasičů 
nejsou opravdu špatné. V únoru jsme 
se zúčastnili již 13. zimního srazu 
mladých hasičů v Nýrsku. Tato sou-
těž probíhá ve sportovní hale. Děti 
soutěží v různých disciplinách: vázá-
ní uzlů, hod míčem na koš,porážení 
kuželek hadicí a další. V této soutěži 
naše družstvo obsadilo pěkné 11. 
místo ze 33 zúčastněných. Další sou-
těží byl závěrečný sraz hry Plamen, 
který se konal ve Strašíně. Družstva 
soutěžila ve štafetách a v požárním 
útoku. Jelikož jsme měli úplně nové 
družstvo, složené z malých začínají-
cích dětí, nedařilo se nám tak, jak 
jsme si představovali.Šestnácté místo 
z padesáti jednoho zúčastněných,  
není vůbec špatné. V červnu si děti 
zasoutěžily s mladými hasiči 
z Budětic, při jejich pouťových slav-
nostech. Bylo úžasné pozorovat 
„šestileté hasiče“ při netradičním úto-
ku s hadicemi a proudnicemi. Posled-
ní soutěží v tomto roce byl v říjnu 
Závod požárnické všestrannosti  

v Červeném Poříčí. Tento branný 
závod je dlouhý asi 2,5 km.Mladí 
hasiči plní spoustu úkolů, například 
střelbu ze vzduchovky,vázání uz-
lů,zdolávání ,,vodního příkopu „ po 
laně a topografii. Kolektiv obsadil 
11. místo ze 39 družstev. 
Za snahu a dosažené výsledky se 
snažíme děti také v rámci svých fi-
nančních možností odměnit. Jezdíme 
s  n i mi  p l avat  do  bazé nu 
v Horažďovicích s posezením a ob-
čerstvením v zámecké pizzerii . Le-
tos v zimě jsme vyjeli lyžovat na 
sjezdovku do Nezdic. Také zájezd 
do ZOO v Plzni se moc líbil. 
Bo hužel  se  nám j iž  l e to s 
z nedostatku financí nepodařilo 
uskutečnit víkendové podzimní sou-
středění, které děláme společně 
s hasiči z Pačejova a Točníka. Snad 
bude v příštím roce naše finanční 
situace lepší a děti opět nepřijdou o 
možnost se zúčastnit. 
Závěrem chci dětem popřát hezké 
vánoce, bohatého Ježíška a do příští-
ho roku ještě lepší výsledky 
při hasičských soutěžích. Díky také 
patří všem dospělým, kteří práci 
s dětmi věnují svůj volný čas. 
Nejen mladí hasiči v Rabí soutěží. 
Sbor Dobrovolných hasičů v Rabí se 
v letošním roce zúčastnil soutěží 
v Nezamyslicích a Budějicích. Je 
ostudou mladých členů sboru, že při 
některých soutěžích musí nastupo-
vat „stará garda“. Hasiči se také sna-
ží o jinou prospěšnou činnost: vyse-
kávají meze v areálu hřiště, sečou 
trávu kolem hasičské zbrojnice. Také  

se úspěšně zapojili do akce 
„recyklujte s hasiči“/sběr elektro 
odpadu/. Získané peníze putovaly 
na zajištění občerstvení při akci na 
konci prázdnin, pořádané společně 
se spolkem ROSA. Spolupráce obou 
spolků výtečně funguje i při jiných 
akcích. Další složkou hasičského 
sboru je výjezdová jednotka obce/
JSDHO/. Tato čítá 22 členů a je zří-
zena městem Rabí. V letošním roce 
byla povolána Krajským operačním 
střediskem HZS Plzeň k 7 vý-
jezdům. 1 x technická pomoc, 1 x 
dopravní nehoda, 1 x taktické cviče-
ní a 4 x vyjížděla k požáru,.z čehož 
dva byly v katastru našeho města. 
Peníze vynaložené Městským úřa-
dem v Rabí na provoz výjezdové 
jednotky /zásahy,vybavení, techni-
ka/ nejdou do pokladny sboru dob-
rovolných hasičů. Vybavení a tech-
nika je majetkem města Rabí. Hasiči 
se pouze ve svém volném čase o 
tuto zastaralou techniku starají a 
s n a ž í  s e  j i  u d r ž e t 
v provozuschopném stavu. Mrzí 
mě, když se doslýchám, ,, co peněz 
stojí hasiči město, a že jiné spolky 
tyto peníze nemají“!!! Zájmová or-
ganizace sboru dobrovolných hasi-
čů dostala v letošním roce od města 
5 000,- Kč na činnost mladých hasi-
čů. Myslím, že podle uvedených 
akcí s dětmi je zřejmé, že byla tato 
suma užitečně využita. 
Závěrem přeji všem spoluobčanům 
veselé vánoce, šťastný nový rok a 
aby naši pomoc nikdo nepotřebo-
val.                        Text: Václav Hejpetr 

Přednáška  o klíšťové encefalitidě a nejen o ní…. 

Text: Marie Jamrichová 
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Zprávičky z Městského úřadu Zprávičky z Městského úřadu 

Vážení občané, 
 
Vánoce klepou na dveře, 

podzim na nás byl přívětivý svým 
slunečním počasím  a zima se za-
tím nehlásí, čemuž jsme vděčni. 
Chtěl bych využít tento prostor  a 
seznámit  Vás s výsledky naší prá-
ce a přednést záměry a cíle, které 
připravujeme na r. 2012. 

Ekonomická krize se dotý-
ká bezprostředně každého z nás. 
Se zdražováním se potkáváme na 
každém kroku a je zřejmé, že situ-
ace se v blízké době nezlepší. Šet-
řit musíme jak doma, tak kdekoliv 
na pracovišti a i naše městečko 
m u s í  p ř i s t o u p i t  t é ž 
k hospodárným opatřením. Od l.l. 
2012 se zvýší DPH na 14 % a to 
znamená pro naše občany zdraže-
ní vody o  0,70 Kč za 1 m3. Návrh 
vlády na zvýšení poplatků za ko-
munální odpad až 1000 Kč (750 + 
250 Kč) za rok na osobu se našich 
občanů zatím nedotkne, přestože 
doplácíme cca  200 tis. Kč ročně za 
svoz komunálního odpadu firmě 
Rumpold-P. Touto cestou Vás žá-
dám o důsledné třídění odpadů 
v kontejnerech a elektromateriál 
(trouby, boilery, ledničky, elektro 
- prakticky vše co lze zapnout do 
elektrické zásuvky) odkládejte 
stranou a zaměstnanec města p. 
Pretl traktorem tento materiál sve-
ze na sběrné místo u hasičské 
zbrojnice v Rabí. Vždy po nahro-
madění většího množství tohoto 
materiálu odveze odborná firma 
elektromateriál k další separaci, za 
což obdrží hasiči finanční částku. 

Letošní rok byl velmi hektický, ne-
boť jsme dokončovali práce na mul-
tifunkčním domu čp. 57 v Rabí, kte-
rý vznikl z objektu bývalé školy. 
Následovalo vybudování parkovací 
plochy pro tento objekt. Budova 
byla vybavena nábytkem od truhlá-
ře B. Barborky z Bojanovic a audio-
video zařízením včetně výpočetní 
techniky, která z větší části bude 
přemístěna ze stávajícího úřadu. 
Zaznívají ojedinělé dotazy, proč 
není v tomto objektu vybudováno 
zdravotní zařízení. Před realizací 
byli osloveni dva obvodní lékaři, 
zda by nebyli ochotni alespoň dva 
dny v týdnu ordinovat v zařízení, 
které by pro tuto potřebu bylo vy-
budováno v Rabí. Setkali jsme se 
však s negativní odezvou, neboť 
každý lékař má svoji kartotéku paci-
entů ve své ordinaci a bez fyzického 
přístupu do této kartotéky nenapíše 
ani lékařský předpis. Nehledě 
k tomu, že již mají své zaběhlé ordi-
nace v Žichovicích, kam spádují 
pacienti z okolních obcí. Přilehlé 
parkoviště u čp. 57 v Rabí bylo vy-
budováno z důvodu, že město Rabí 
při výběrovém řízení na přestavbu 
objektu ušetřilo cca 1.500 tis. Kč 
z přislíbené dotace na podporu ven-
kova od Státního zemědělského in-
tervenčního fondu (SZIF) v Českých 
Budějovicích. Původní projekt na 
přestavbu ZŠ nepočítal s přilehlým 
parkovištěm, neboť náměstí celá léta 
sloužilo jako parkoviště. Zde jsme 
však každoročně řešili problémy 
s neukázněnými řidiči, kteří zapar-
kovali auta jak se jim to povedlo. 
Dodavatelé zboží do prodejny měli 
problémy se zajížděním, dokonce 
došlo i k poškození automobilů při 
couvání. Důvodem byla skutečnost, 
že prostor městečka nesplňoval 
v žádném případě regulérní parko-
vací stání s vyhrazeným parkoviš-
těm. V těchto dnech byla část měs-
tečka zadlážděna žulovými kostka-
mi a odštěpy a budeme konečně 
moci kolaudovat. Též jsme byli  

úspěšní v získání dotace na pořízení 
lesní techniky. Traktor New Holland 
55 HP s čelním nakladačem,  sklápě-
cím valníkem a společně s radlicí, na-
vijákem, štěpkovačem, rotační sekač-
kou, motorovou pilou a křovinořezem 
využijeme především pro potřebu 
v lesích, ale i mimo ně. Dotace ze SZIF 
představovala 517 tis. Kč, což je 50 % 
nákladů. 
Společně s finančním výborem byl 
zpracován návrh rozpočtu hospodaře-
ní města na r. 2012. V investování bu-
deme opatrní. Uvažujeme v r. 2012 
opravit část stávající kanalizace 
v Čepicích, v Rabí doasfaltovat komu-
nikaci u chodníku na Budětice, dokon-
čit spojovací cestu od rybníčku u Šilha-
vých a rozšířit a zpevnit  přístupovou 
cestu kolem Racků ke Dvoru z důvodu 
výstavby nových rodinných domů a 
nepřehlednosti zatáčky u zahrádek. 
Uvažujeme ubytovnu TJ zastřešit  leh-
kým vazníkovým krovem 
s trapezovým plechem, neboť do ob-
jektu stávající plechovou střechou po 
několikerých opravách stále zatéká. 
Objekt je v havarijním stavu a máme 
představu v přízemí vybudovat 2 – 3 
byty s rekonstrukcí jak vodovodního 
rozvodu, tak elektřiny a odpadů 
(objekt je vytápěn nevyhovujícími a 
především neekonomickými akumu-
lačními kamny). Současně chceme 
v objektu hasičské zbrojnice v kotelně 
zabudovat výkonný automatický ko-
tel, který by vytápěl jak celý objekt 
hasičárny, tak objekt ubytovny, kde by 
v 2. nadzemním podlaží nadále zůstala 
klubovna, 2 šatny s umývárnou pro 
fotbalisty a ubytovna cca pro 15 lidí. 
Požadavek hasičů Rabí na instalování 
2 sekčních vrat do hasičské zbrojnice, 
vyasfaltování prostoru před hasičár-
nou a zakoupení nové hasicí techniky 
v r. 2012 nemůžeme realizovat, neboť  
finanční prostředky ve výši cca 3 mil. 
Kč (což jsou 2/3 ročního rozpočtu měs-
ta) budeme směrovat na jiné investice. 
Na r. 2012 je v rozpočtu uvažováno 
s částkou 296 tis. Kč na výjezdovou 
jednotku a tři sbory SDH.  
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Poplatky za odpady 2012  
- v měsíci lednu (31.1.2012) končí platnost vydaných známek na 
popelnice v roce 2011. Občané mohou  na Městském úřadu 
v Rabí po zaplacení poplatku ( ve výši 500,-Kč na osobu a ve výši 
500,-Kč na rekreační objekt) získat novou známku na svoji popel-
nici, která bude platit od 1.2.2012 do 31.1.2013. Do obcí Čepice a 
Bojanovice opět  přijede pracovnice úřadu v předem nahlášený 
termín a hodinu, aby občané nemuseli absolvovat cestu do Rabí. 

Omluva obyvatelům domu čp. 149 

V pátek 9.12. v podvečer se v kotelně objektu rozbilo čerpadlo od 
kotle a nešlo topení. Bohužel nebylo v silách starosty urgentně 
přes víkend zajistit opravu, neboť čerpadlo neměl nikdo na skla-
dě. Topit se začalo až v úterý večer. Omlouváme se nájemníkům 
za vzniklou havárii a problémy s ní spojené,  věříme, že celou 
situaci pochopili. Děkujeme.  

Je nutné si uvědomit, že 
v případě požáru jsou profesionální 
h a s i č i  j a k  v  S u š i c i ,  t a k 
v Horažďovicích a naše výjezdová 
jednotka nemůže suplovat tyto stá-
tem placené profesionály. 

V r. 2012 se chceme zaobírat 
zpracováním projektové dokumenta-
c e  n a  d ě l e n o u  k a n a l i z a c i 
s vybudováním biologické čistírny 
odpadních vod, kam by město vlast-
ním fekálním vozem sváželo fekálie 
z obcí Čepice a Bojanovice, neboť 
všichni víme, že čistička Sušice zved-
la ceny o 100 % při vývozu septiků. 
V r. 2012 se má pokládat nový živič-
ný povrch na silnici z Horažďovic do  

Sušice. V rámci této připravované ak-
ce jsme na popud občanů  a přede-
vším odboru dopravy předem vypro-
jektovali chodník v Bojanovicích od 
Švehlů kolem Kyznarů k autobusové 
zastávce. Přes zdlouhavá jednání 
s nadřízenými orgány  a především 
majiteli pozemků jsme dotáhli projekt 
až do územního řízení. Přesto jej však 
zřejmě neuskutečníme, neboť v rámci 
úsporných opatření vláda nevyhlásila 
dotační projekty na komunikace pro r. 
2012. Nabízí se však další varianta, 
kdy bychom vstoupili v jednání s ma-
jitely pozemků p. Přindou a Iblem 
z Bojanovic. Od nich bychom vykou-
pili několik metrů z  jejich pozemků 

a přístup k autobusové zastávce by 
byl po obecním pozemku kolem 
Kyznarů.  Tím bychom vyřešili nebez-
pečnost úseku pro chodce při hlavní 
komunikaci. Tato varianta by byla 
především i finančně méně nákladná. 

 
Vážení občané, přeji Vám příjemné 
prožití svátků vánočních a v novém 
roce 2012 Vám přeji ze srdce přede-
vším  pevné zdraví, pohodu 
v rodinném životě, hodně pracovních 
úspěchů a vyplnění všech i nejtajněj-
ších přání.                               
 
                     Milan Leopold, starosta Rabí   

Poplatky za psy a 

poplatky za  

pronájmy pozemků 

na rok 2012:  

vybíráme od občanů  
společně 
s poplatkem za od-
pady. 

 

Prosíme občany o dodržování  

úředních hodin: 

 
pondělí  8 – 17 hod. 

   středa     8 – 17 hod. 
         pátek       8 – 13,30 hod.  

Změny – Občanské prů-

kazy od roku 2012 

Od 1.12.2011 je agenda 
spojená s vyřizováním 
nových občanských prů-
kazů přesunuta na MěÚ 
Sušice. Pokud občané 
chtějí pouze vyměnit OP 
z důvodu skončení jeho 
platnosti, mohou přijet 
rovnou do Sušice na úřad 
s 1 fotkou a starým OP. 
Pokud však chtějí přihlásit 
trvalý pobyt v naší obci 
nebo provést změnu stavu 
apod., je nejlépe se infor-
movat nejdříve na našem 
úřadu v Rabí, kde obča-
nům poskytneme infor-
maci o potřebných doku-
mentech, aby nejeli do 
Sušice zbytečně. Úřední 
dny a hodiny jsou stejné 
jako na úřadu v Rabí. 

Dne 23.11.2011 jsme obdrželi nový traktor s příslušenstvím s dotací od SZIF  

V měsíci prosinec a leden probíhají inventury majetku města. 
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Co bylo prvotním popudem k poznání právě této lo-

kality? 

Počátkem sedmdesátých let minulého století jsem si 
v časopisu Květy přečetl krátký článek od pana Milana 
Pokorného „Z husopasky kněžnou“. 
Přes redakci časopisu jsem si zjistil adresu autora, na-
psal mu a byl jsem pozván.Tento vynikající kantor a  
nadšenec místní historie mne ještě seznámil s panem 
profesorem sušického gymnázia Františkem Procház-
kou. Často jsme se navštěvovali jak v Sušici či Rabí, ale 
také v Praze. To oni mne seznámili nejen s okolní kraji-
nou, ale i s mnohými lidmi, jimž dávná minulost neby-
la lhostejná ani za minulého režimu. 
 
Co a koho jste poznal? 

Tak tedy samozřejmě vlastní Rabí, ale zejména nedale-
ké Nezamyslice se „světoznámou“ hospodou „U Ko-
pů“, Žichovice, Žihobce, Javorník, Frymburk, 
Horažďovice, Sušici, Kašperské Hory, Velhartice a řadu 
dalších obcí. Měl jsem možnost spolupracovat 
s některými starosty těchto obcí, ale i s bývalým kaste-
lánem Rabí panem Novákem nebo ředitelkou sušické-
ho muzea Šumavy PhDr. Řezníčkovou či PhDr. Horpe-
niakem z kašperskohorského muzea. 
 
Přineslo poznání těchto lidí nějaké výsledky? 

Byl jsem a dosud jsem přesvědčen , že je nejen tato lo-
kalita bohatá na historii, a proto bylo mojí snahou dát 
v rámci možností něco do povědomí místních občanů. 
Musím ale říci, že to nebylo jednoduché. Přesto jsem 
počátkem devadesátých let zorganizoval v konírně ráb-
ského hradu výstavu ke cti sv.Václava a rytířského řá-
du téhož jména, a to s pomocí městského muzea 
v Plzni. Dále pak s odstupem několika let jsem zorgani-
zoval investituru rytířského řádu sv. Jana Jeruzalém-
ského ve stejných prostorách hradu, a to za účasti hra-
běte Zdislava Kinského z Tetova a Vchynic a 
hr.Václava Dohalského z Dohalic. Přítomni byli i před-
stavitelé kulturního života  z Plzně, Klatov a Sušice. 
Obřad doprovázel velice úspěšný pěvecký soubor 
z Prahy pod vedením paní Reinišové. Účastníci této 
akce zároveň svou přítomností a požadavky otevřeli 
nový hotel Atawa a zcela obsadili tehdy nový „Penzion 
u Houdků“. 
 

A co lidé? 

Při svých zdejších aktivitách jsem poznal velice mnoho  
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lidí. Mnozí mne překvapili svou vstřícností, slušností 
a ochotou - a těch bylo víc. Ale jak to v Česku bývá, 
byli i tací, kteří pomlouvali a záviděli. Ale musím se 
hlavně zmínit o rodině Hrbkových, u kterých jsem 
našel a nadále nacházím útočiště ve formě ubytová-
ní.Vždyť jen na dovolenou sem s manželkou jezdíme 
již 22 let! A to proto, že jsou to lidé milí, dobří a 
upřímní. Zcela s jistotou musím uvést, že se u nich 
cítíme jako doma a že je považujeme pro jejich vlast-
nosti téměř za rodinu. Viděli jsme jejich kluky vyrůs-
tat, i jako školáky a pracovat. Pracovitost a poctivost 
byla vždy tím hlavním jmenovatelem. Musím tedy 
podotknout, že pro tyto aspekty se již těšíme na příš-
tí dovolenou, spojenou s pohodou a krásným pro-
středím a milými lidmi. 
         
Je něco, co se Vám v Rabí ještě líbí, ale také  

nelíbí? 

Za těch několik desítek let poznání jsem byl svěd-
kem úspěšného rozrůstání služeb pro návštěvníky 
Rabí, zejména pak ubytovacích služeb a stejně tak 
možnosti stravování. V době dovolených je možnost 
i většího kulturního vyžití. Ale co se mi vysloveně 
nelíbí, je dlouholeté nevyužití z části postavené bu-
dovy vedle místního konzumu, která je svou archi-
tekturou i vzhledem přímo strašákem na rábském 
náměstí. Také je otázkou, co se bude dít po skončení 
turistické sezóny? 
 Jsem přesvědčen, že Rabí bude dále v rámci součas-
ných možností vzkvétat, snad i zvýšená spolupráce 
„hradu s radnicí“  ještě více přispěje ke  zviditelnění 
této lokality. Zdejším občanům přeji, aby tuto snahu 
podporovali, neboť se jedná o jejich budoucnost. 
                Děkujeme za rozhovor! 
    

Pan Karel Lamberk, přímý potomek knížete  

Lamberka a kněžny Kateřiny... 
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     Jak ten čas utíká. Opět se 

rok nachýlil a nezadržitelně 

se blíží jeho završení. Ale 

také se blíží ty nejkrásnější 

svátky, vánoce. 

     S vánocemi je spojeno 

mnoho všelijakých symbolů 

a pověr. Jedním z takových 

symbolů je jmelí, kterým se 

zdobil a zdobí nejen vánoční 

stromek, ale jmelí se věšelo i 

na lustr v kuchyni, na zeď, 

protože se věřilo, že přinese 

štěstí a odežene od prahu 

vše zlé a všechny zlé moc-

nosti a čarodějnice.      Jmelí 

je rostlina ci-

z o p a s n á . 

Podle hostite-

lů lze jmelí 

zařadit do tří 

typů – jedno 

cizopasí na  

p ř i c h á z e j í c í c h 

s každodenním životem, 

si vždy s tatínkem sna-

žili vybrat něco, co jim 

přinášelo radost a za co 

mohli být vděčni, a to 

v nejrůznějších situacích. 

Evelínka nevědomky tuto hru na ra-

dost přenášela i na všechny lidi okolo 

sebe, dokonce i na tetu, která se na tu 

radost a laskavost toho dítěte zpočát-

ku pouze mračila a nechápala ji. 

Ale ten teplý paprsek světla, který 

Evelínka vnesla do domu, sílil. A na-

konec dokázal změnit i zlou a sobec-

kou tetu. 

A tak po roce, co vychází Rábské no-

viny (které si mimochodem pečlivě 

schovávám) jsem si uvědomila, že i 

Rábský okrašlovací spolek ROSa se 

snaží obdoby nést do našich životů, 

zatížených každodenními starostmi, 

trochu toho hřejivého tepla, světla a 

radosti. Pořádá různé akce a vybízí 

nás k tomu, abychom alespoň na chví-

li odložili ta naše všechna břemena, 

která nás tíží, naše starosti a abychom 

si odpočinuli a nabrali nových sil, 

abychom se naučili na sebe usmívat, a 

tak našli cestu jeden ke druhému.  

pokusech byly prokázány 

protirakovinné účinky ně-

kterých látek obsažených   

ve jmelí. Dříve se v lidovém 

léčitelství jmelí pokládalo za 

prostředek ke snížení vyso-

kého krevního tlaku a 

k úpravě srdečního rytmu. 

Hromadně vyráběné léčivé 

přípravky obsahující účinné 

látky ze jmelí se doporučují 

jako injekce při léčení neuri-

tid (záněty nervů) a artritid 

(záněty kloubů). Někteří 

léčitelé tvrdí, že se jmelí po-

užívá při příznacích stáří a 

proti arterioskleroze a že má 

také diuretické účinky 

(vylučování moči). 

     Z toho všeho plyne, že 

jmelí jedovaté není. Ale já 

bych ho nejedl, znám totiž 

lepší pochoutky (zde by ale  

 naše milé dámy měly pře-

stat číst – třeba takové 

dobře propečené vepřové 

koleno s orosenou skleni-

cí. Co říkáte, pánové?) 

     Je třeba dodat ještě jed-

nu maličkost. Zkuste si 

vypěstovat své jmelí. Až 

bude před vánocemi na 

trhu, kupte si ho a pár 

„bílých kuliček“ zkuste 

zasadit. Jak? Ty kuličky 

jemně ale poctivě zatlačte 

do rozpukané kůry třeba 

starých jabloní. Ale pozor! 

Ptáci vaše počínání lehce 

objeví a vaši námahu zlik-

vidují. Zkuste tedy kousek 

síťoviny, ne husté, ne říd-

ké, a kuličku překryjte. 

Ale ke kuličce musí jít 

světlo. Přeji vám, aby se 

v á m  t o  p o d a ř i l o .              

 Text: Karel Ptáček  

Kdysi před léty jsem zhlédla 

v televizi jeden anglický film, který se 

mi vryl hluboce do paměti. Byl o jed-

né malé holčičce Evelínce, sirotkovi, 

kterou dostala do pěstounské péče její 

stará nemocná teta, žijící na venkově. 

To malé lidské mládě, ještě nezatíže-

né zlými a špatnými lidskými vlast-

nostmi, přišlo do starého domu tety, 

která vládla pevnou, ba ocelovou ru-

kou služebnictvu, i když byla, díky 

své nemoci, trvale upoutána na lůž-

ko. Teta byla nevrlá, nespokojená se 

svým životem a v podstatě byla ne-

šťastným člověkem. 

Příchodem malé neteře jako kdyby 

do toho neútulného, studeného do-

mu, plného pouze strohých rozkazů 

sobecké tety zasvítil slabounký hřeji-

vý paprsek. 

Evelinka měla v srdci zasunutou 

vzpomínku na svého tatínka, se kte-

rým si hrávali tak zvanou hru na ra-

dost. Ze všech okolností  

Je  jmelí  jedovaté? 

Problém je, že naše srdce za ten náš  

minulý život pěkně zvápenatěla, 

ne-li úplně zkameněla, díky našim 

nedobrým lidským vlastnostem 

jako je pýcha, závist, sobectví, na-

bubřelost, zatrpklost, uraženost, 

sebelitování a neupřímnost. Všimla 

jsem si, že lidé kolikrát mezi sebou                 

mluví, jako kdyby do toho druhého 

špičatou špejlí píchali. Je v nich hlu-

boce zakořeněná zlá vůle. Kéž by-

chom si dokázali hrát tu hru na ra-

dost a jeden na druhého dokázali 

pohlížet s laskavostí, porozuměním 

a s dobrou vůlí. Kéž bychom doká-

zali být dětmi, které jsou od tohoto 

všeho zatím oproštěny. 

Věřím, že i ty  tvrdé skořápky ko-

lem našich srdcí by popraskaly. 

Vždyť není nad to mít měkké, las-

kavé a upřímné srdce. Tím přece 

zcela určitě nikomu neublížíme. 

 A tak chci touto cestou jen 

poděkovat Rábskému okrašlovací-

mu spolku ROSa za jeho dobrou 

snahu sbližovat lidi  a popřát mu 

mnoho štěstí na té cestě k lidským 

srdcím. 

                  Text: Hana Jeníková 

 

listnatých stromech (kromě 

buku a ořešáku skoro na 

všech), jiné na jehličnanech, 

jiné ale také na jedli. 

     Jmelí je rostlina dvoudo-

má, to značí, že na jedné 

rostlině jsou jak květy samčí, 

tak i samičí. Ty bílé kuličky 

velikosti hrachového zrna, 

to jsou „plody“, v nichž je 

semeno. O jejich rozšiřování 

se starají ptáci. „Semeno“, 

přichycené lepkavým oba-

lem na větvi stromu, může 

na světle vyklíčit. 

     Jmelí se řadí mezi léčivé 

rostliny. Jeho léčivou dro-

gou jsou listnaté a bezplodé 

konce mladých větévek. 

Sběrová droga je žlutavě 

zelená až zelená, páchnoucí 

zatuchle, nažlukle a chutná 

slizovitě hořce. V mnohých  
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Dodatek ke článku Hrad, jehož 
autorem je MUDr. Pavel Voska 
V době správcování p.řídícího učite-
le Veselého nám školákům sloužilo 
první nádvoří hradu jako cvičiště. 
Tam se také konaly sokolské slav-
nosti. (Další cvičební plocha byly 
Hlinovatky v Židovnech, hned vedle 
jsme měli malou cvičnou zahrádku 
pro pěstování). 
K filmům, které se natáčely na hradě, 
ještě patří: Soudný den – podrobnos-
ti mi nejsou známy, Božská Ema o 
Emě Destinové – představitelka Bo-
židara Turzonovová, její partner Ju-
raj Kukura, Miloš Kopecký. Na ná-
městí a v hlavní budově školy se na-
táčel film Sirius, jehož děj se odehrá-
vá za 2.světové války. Na budově 
školy visely německé vlajky 
s hákovými kříži, náměstí bylo plné 
maskovaných německých vojáků a 
aut. Turisté se nestačili divit, co se to 
tu děje! 
Zmíním ještě další kulturní akce 
(čerpáno z obecní kroniky). 
- roku 1852 sehráli ochotníci na hra-
dě divadlo, za výtěžek byly zakou-
peny poničené věci do kostela 
- roku 1899 se konala velká slavnost 
400 let povýšení Rabí na město 
- 27.května 1923 byl slavnostně od-
halen pomník 19 obětem 1.světové 
války na náměstí, na hradě se konal 
velký koncert, jehož výtěžek 10 tisíc 
korun byl na pomník věnován. 
- 13.května 1945 uspořádaly místní 
spolky s legionáři a americkou po-
sádkou velkou slavnost ke znovuzří-
zení republiky, po níž následoval 
krásný koncert. 
- v roce 1946 se konala slavnost 
k 25.výročí trvání Sokola, při níž 
účinkovala vojenská hudba z Klatov. 
Byl postaven nový parket v rozloze 
120 m2 za 9 tisíc Kč, o němž se Pavel 
Voska také zmiňoval. 
- v roce 1954 se na hradě hrála opera 
Prodaná nevěsta a v roce 1969 opera 
Jan Hus. 
Jistě by mohl následovat dlouhý se-
znam dalších významných událostí, 
kterých se stal náš hrad svědkem. Ty 
jsou ale už v doby nedávno minulé, 
která má své současné pamětníky. 
Autorkou článku je Božena Vokatá 

Řeka 
 

U řeky Otavy 
bylo nám prima,  
stačily plavky,  
deka a kruh. 
 

Po břiše učit se 
první tempa,  
ve vodě mihnul se pstruh. 
 

Pod Gajgrů tůní  
vzalo to švunk, 
co bude asi ? Záchrana ! 
V peřejích nad bělištěm 
vodníkovy vlasy. 
 

Pod mostem, řeka se točí,  
tam se i lapalo 
po vzduchu . 
Doplavat bezpečně k jezu,  
vrátit se v klobouku z lopuchu. 
 

Kdo si však vzpomene, 
jak lítali jsme bosi,  
Napít se vody z dlaní 
u Žižkova pramene? 
 

Hrad Rabí 
 

Když paprsky slunce 
objímají hrad, 
jak se nám dětem, 
zdál být ohromný( a on je) 
ten Rábský hrad. 
 

Obejít celý 
bylo velké dobrodružství. 
V lesíku, řada úkrytu,  
pro dětské hry 
a lásky pak…. 
a zůstane nám v paměti 
ta vůně akátů…. 

Vánoční zvyky známé  
i neznámé 

- Správná hospodyňka začíná péci vá-
noční cukroví o první adventní neděli. 
- Pokud větvička „barborky“ vykvete 
do štědrého dne, svobodná dívka se 
vdá. 
- Na den sv.Lucie (13.12.) by ženy ne-
měly celý den příst. 
- Při házení střevícem jde o polohu 
špičky boty po dopadu: pokud směřuje 
ven, dívka se vdá a opustí dům. 
- Olovo se odlévá, aby lidé zjistili, co je 
čeká. 
- Na vánoce nesmíte mít doma vypůjče-
nou věc. 
- Podle staré tradice by měla mít štěd-
rovečerní večeře 9 chodů. 
- Mladá dívka třásla na štědrý den be- 
zem, aby zjistila, kde bydlí její nastáva-
jící. Tam měl při třesení zaštěkat pes. 
- Na štědrý den uvidí zlaté prasátko 
ten, kdo se celý den postil. 
- Slepice údajně snáší kouzelná vejce na 
Boží hod (25.12.). 
- Při štědrovečerní  hostině se dává pod 
talíř rybí šupina, aby se rodiny držely 
peníze. 
- Na štědrý den nosí smůlu praní. 
- Na štědrovečerní tabuli se má nachys-
tat jeden talíř navíc pro pocestného 
nebo náhodného hosta. 
- V průběhu štědrovečerní večeře ne-
smí nikdo kromě hospodyně vstát od 
stolu – do roka by zemřel.              

Předvánoční, vánoční a no-
voroční pranostiky 
Přijede-li sv.Martin na bílém koni, metelice 
za metelicí se honí. 
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší. 
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po 
blátě. 
Když v první adventní neděli nastane dale-
ko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. 
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude 
zima osmnáct neděl trvati. 
Svatá Barbora vyhání dřevo ze dvora. 
Jaké počasí na sv.Barboru, takové bývá až 
do vánoc. 
Na sv.Barboru saně do dvoru. 
Po sv. Baruši střez nosu i uší. 
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o 
vánocích vůz. 
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá). 
O sv. Mikuláši snížek často práší. 
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, ne-
napije se kůň tři měsíce z řeky. 
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude 
příští rok hodně hrachu. 
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. 
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 
Na Adama a Evu čekejte oblevu. 
Když na štědrý večer sněží, na pytle se 
chmel těží. 
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poru-
ší. 
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez 
proměny. 
Lepší vánoce třeskuté nežli tekuté. 
Zelené vánoce – bílé velikonoce. 
Vánoce na ledě – velikonoce na blátě. 
Tmavé vánoce – světlé stodoly. 
Když sv. Štěpán vyfouká bláto, bude pěk-
né jaro na to. 
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se 
všecko špatně urodí. 
Na Silvestra –li větry a ráno slunce svítí, 
nelze nám dobrého vína se nadíti. 

Moje Rabí 
 
Když slunce vyjde 
nad Březinou 
a natáčí se k jihu,  
v Otavě, ze sna, 
vykoupe se snad. 
 
Opíše oblouk 
nad Šumavou,  
ta krása  
zatočí mi hlavou. 
 
Autorka:Bohumila Hraná-

čová-Brejchová, Přeštice  
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„Zkazky starých zbrojnošů“ 

Rábština�

„Ptáka po peří, člověka po řeči 
poznáš“a „Mluví jak mu zobák 
narost“. Těmito dvěma příslovími 
bych chtěl uvést téma dnešního 
článku a tou je rábská mluva. 
Z hlediska dialektologického
(neplést s dialektickým) je tak tro-
chu na rozhraní. Západočeština se 
svým typickým copa a kampa, 
například ve spojení „kampa 
deš?“,  „copa to děláš?“, končí ně-
kde za Klatovama a jihočeské dia-
lekty jsou zase až od Strakonic. 
Pro nás je typické komolení míst-
ních názvů. Vždyť kdo by hledal 
pod Oujevcem Hliněný Újezd a 
pod Tejnicí obyčejný Týnec. Proje-
vuje se i v místních názvech. Ně-
které jsou logické a pochopitelné. 
„Na Vinici,“ „Na Farském“, snad i 
„Na Vápeničkách“ , ale co to pro-
boha je V Mojnech, V Žinku a jiné, 
jejichž původ samozřejmě už ne-
známe, ale znějí krásně, stejně ja-
ko zvukomalebné Kromědole. 
Zcela typický v Rábí byl název 
pro oblíbenou placku z těsta ze 
syrových brambor pečenou 
dokřupava na pomaštěné plotně, 
tak jak ji nabízí ve svém stánku 
p a n  L i š k a  p o d  n á z v e m 
„Šumavský bramborák“. V Rábí 
se tomuto výtvoru odjakživa říka-
lo karásek. Výraz bramborák byl 
přiřazen k jinému kulinářskému 
pokladu a tou byla kynutá buchta 
z bramborového těsta vonící po 
česneku a majoránce. Marně jsem 
se ji pokoušel doma vytvořit. 
Vždycky mi z toho vznikl jakýsi 
behdál, který měl daleko 
k vysněnému výrobku. Když jsem 
se ptal „tety“ Zemenů, jak to 
vlastně dělá, tak  mi jen řek-
la:“Musíš ty nastrouhané brambo-
ry spařit horkým mlíkem“. Další 
podrobnosti se bohužel už  

nedovím, a tak nevím, jestli se do 
toho mám, vyzbrojen jen takhle 
kusou informací, pustit znovu. 
Rábština  to není jen místní dia-
lekt , to je také stav duše. Vyjadřu-
je hrdost nad příslušností k místu, 
pocit sounáležitosti a jistotu pev-
ného bodu ve vesmíru, kam se 
můžeš vrátit třeba i poslepu. Na 
dokreslení tohoto tvrzení mi do-
volte uvést malý příběh z vlastní 
rodiny. Můj děda a babička Koře-
ných, oba rábští rodáci, se ocitli, 
shodou okolností  a kvůli práci, až 
v daleké Haliči(tenkrát součást 
Rakousko-Uherska), kde děda 
pracoval v městě Limanowa 
v rafinerii nafty. Po rozpadu mo-
narchie se Halič stala součástí no-
vě vznikajícího polského státu, se 
kterým měla nově vzniklá Česko-
slovenská republika pohraniční 
spor o oblast Těšínska. Stav se vy-
hrotil až k válečnému konfliktu, a 
proto byli všichni Češi na území 
Polska násilně vystěhováni. Ženy 
s dětmi, naloženy do vlaku a jen 
s tím, co mohly  samy unést, od-
vezeny za hranice, muži nad 18 let 
internováni jako váleční rukojmí. 
A tak se rodina rozdělila. Babička 
se sedmi dětmi v dobytčáku odve-
zena a  ubytována kdesi 
v sokolovně v Pelhřimově a děda 
se svým nejstarším synem Karlem 
posláni do internačního tábora. 
Babička na nic nečekala a vydala 
se na blind do Rábí, kde ale už ani 
ona, ani děda, neměli žádné pří-
buzné a žádné zázemí. Nicméně 
byla přijata a našla azyl u své ka-
marádky ze školy, u Kopalů na 
Hradčanech.Když byl konflikt 
vyřešen a děda s Karlem propuš-
těn, neměl žádné ponětí, kde se 
nachází zbytek rodiny. Logicky 
mu vyšlo – jede se do Rábí. Tam 
se tedy všichni ve zdraví sešli. Po-
sléze se, opět za prací, přesunuli  

do Ostravy a  odtud, tentokrát na 
důchod a definitivně, opět do mi-
lovaného Rábí. Z toho tedy vyplý-
vá – máš li v sobě rábštinu, máš 
jistotu návratu, návratu  ke koře-
nům, ke kterým se můžeš vždyc-
ky přiblížit, které ti dávají   pocit, 
že jsi součástí komunity, kde na-
jdeš pochopení a porozumění. 
Čím jsem starší, tím víc tyto sig-
nály vnímám a jsem hrdý na to, 
že mohu být součástí tohoto spo-
lečenství. S nadcházejícími vánoč-
ními svátky bych chtěl  vyjádřit 
přání, abychom tu naši rábštinu 
dále rozvíjeli a  dokázali udržet a 
přenést na další generace, aby i 
naši potomci měli ten samý pocit. 
Jinak mi dovolte, abych Vám, 
všem rábčanům, popřál krásné 
prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí a zdraví do nového roku. 
Tradičně ještě jeden starorábský 
recept. Tentokrát to nebude jídlo 
vánoční, ale obyčejný Kaisršmorn, 
jídlo importované z Vídně.  Tam 
totiž naše babičky chodily do 
služby a recept si porábsku upra-
vily. To se vezmou 4 vejce, z bílků 
se ušlehá sníh, žloutky se roz-
kvedlají s hrubou moukou a tro-
chou mléka v husté těsto, do kte-
rého se vmíchá sníh, nastrouhaná 
kůra z omytého citronu  a špetka 
soli. Těsto musí být konzistence 
lávy. To se naleje na rozpálený 
olej nebo máslo (v původním re-
ceptu bylo sádlo). Tuku musí být 
poměrně hodně. Když se těsto 
zespoda pěkně připeče, roztrhá se 
obracečkou a postupně se smaží 
za stálého dělení a obracení. Po-
dává se pocukrované  spolu 
s některým druhem kompotu. 
Tak dobrou chuť. 
 
 
 
           Autor: Pavel Voska 
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Anička Janečková 
6 let, Čepice 
 
Já bych chtěla rybič-
ku a bude se jmeno-
vat Zlatuška. To je 
pěkné jméno. A 
chtěla bych jí mít  
v kouli. Rybička 
Zlatuška je oranžo-
vá a má oranžový 
maličký ploutvičky. 
To bych jí sama kr-
mila. No a to bych 
ještě chtěla k ní kr-
mení.  

Daneček Dryje 
3 roky, Nezamyslice 
 
Já chci jenom auto. A 
já chci opičku, aby 
skákala a takhle cho-
dila (ukazuje). Měl 
bych jí u potoka a  
v zimě bych jí vzal 
domů a potřebuju, 
aby vyrostla až moc. 
 
 

Davídek Kovář 
6 let, Lipová Lhota 
 
Já bych chtěl koníč-
ka, velkýho. Samič-
ku a samečka. Měl 
bych ho ve stáji. Tať-
ka nebo já bych jí 
postavil. Já budu 
taky velkej chlap 
jako můj taťka nebo 
brácha Jenda. My už 
jsme měli koníčky, 
ale to jsem ještě ne-
byl na světě. 

Dominička Hájková 
4 roky, Nezamyslice 
 
Delfína, protože se 
mi líbí. A taky ježka. 
Ten se nedá moc hla-

dit? Dala bych ho do 
klece a krmila bych 
ho. 
 

Kristýnka Veselá 
6 let, Rabí 
 
Králíčka černýho 
malýho. A kde by si 

ho měla? Někde na 
zahradě. Já bych 
sem se o něj sama 
starala. Dávala 
bych mu mrkvičku 
a trávu. 

Markétka Holečková 
5 let, Budětice 
 
Já bych si přála rybič-
ku. Jen jednu? Ne, ne, 
víc. Já by sem si je 
přála v akvárku. Aby 
byly maličký. Ale ty 

se nedají hladit? Já se 
na ně budu dívat a 
budu je krmit a ještě 
bych chtěla ježečka. 

Mireček Petrán 
6 let, Rabí 
 
Přál bych si pa-
pouška, třeba hod-
ně barevnýho a měl 
bych ho doma na 
dvorku v kleci. Já 
bych se o něj pěkně 
staral. 
 
 
 
 

Nelinka Brůhová 
6 let, Rabí 
 
Koně. Já bych se o 
něj chtěla starat. 
Tatínek by pro něj 
přistavil boudu a já 
bych na něm jezdi-
la. 

Péťa Bláha 
6 let, Rabí 
 
Živou kočku a fleka-
tou. To by byla dob-
rá kamarádka a ne-
měl by dovnitř cho-
dit pes Ron, protože 
by se s ní honil. Hrál 
bych si s ní a chtěl 
bych pro Rona bou-
du. A jmenovala by 
se Mourek, ne radši 
Glemmňam. 

Pepíček Pelzer 
5 let, Horažďovice 
 
My už máme doma, 
ale to nemáme od 
Ježíška. Je to páček 
(ptáček). Máme ho u 
maminky v kleci a 
nepouštíme ho ven. 
Jmenuje se Pepa. 
Ještě neumí mluvit. 
My ho učíme. 

Jaké živé zvířátko by sis přál(a) od Ježíška? 
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Sárinka Kopáčková 
4 roky, Rabí 
 
Já nechci netopýra. 

Chtěla bych zajíčka, 

černého a pojmenuju 

ho Terezka. A budu 

ho mít v kleci a bude 

spát se mnou v po-

kojíčku, ať se mi ne-

ztratí. 

Stáník Marek 
6 let, Rabí 
 

Já bych chtěl neto-

pýra, aby měl pru-

hovaný břicho do 

kolečka a měl bych 

ho na stropě a bral 

bych ho každý den 

venčit. Mohl by ti 

ulítnout? Já bych ho 

přivázal za prová-

zek nebo na kurt. 

Vašík Marek 
6 let, Rabí 
 

Já bych chtěl pa-

pouška, protože ho 

máme taky za 

plyšáka a naučil 

bych ho mluvit. Měl 

bych ho na židličce 

a volně by létal. 
�

Štěpánek Janoch 
4 roky, Kejnice 
 
My budeme mít 

zvířátko chameleo-

na. My se na něj 

moc těšíme. Jak 

jsme jeli za tetou, 

tak jsme ho tam vi-

děli. Tak chci taky 

takovýho. 

Terezka Saxlová 
3 roky, Rabí 
 

Já už mám králíčka, 

jmenuje se králíček 

Ušáček. Chtěla bych 

ještě papouška. Jakého? 

Hodně barevnýho a 

měla bych ho na pro-

vázku. Raději asi v kleci, 

viď? A v tý kleci na 

provázku. Tak to pro 

něj potřebuješ houpačku. 

A naučila bych ho 

mluvit, aby říkal ko-

cour a Terezko. 

Valentinka Šťástková 
5 let, Nezamyslice 
 

Paní učitelko já bych 

chtěla koníčka. Velký-

ho a měla bych ho do-

ma. 

 

Vojtíšek Smetana 
3 roky, Rabí 
 

Já by sem chtěl 

fastraka a fenda a 

valníky. Opravdu ne 

žádný zvířátko? Já by 

sem chtěl jen trakto-

ry. 

Filípek Vintr 
6 let, Rabí 
 

Já bych chtěl lva jen 

malýho. Měl bych ho 

v kotci, krmil bych 

ho a hrál bych si  

s ním a až by byl vel-

kej, dal bych ho do 

ZOO. 

Alenka Hlavsová 
4 roky, Kejnice 
 

My máme pejska. A  

s jiným zvířátkem by 

se hádal. 

Připravila: Drahomíra Houdková 



 
 
 

„U VOČKA“ 
Dne 31. prosince 

Kulturní dům Rabí 
 

Tatarský biftek , kuřecí rolády, marino-
vaný losos, hovězí guláš, pečený bůček, 
sekaná, sýrové chuťovky, drůbeží játra 
na cibulce, salámová mísa, sýrová mísa, 

slané pečivo, zákusky 
 

Ráno podáváme  česnekovou polévku  

Cena:  250 Kč 
Přihlášky v baru „U Vočka“,  

nejpozději týden před Silvestrem 

Hasiči Rabí zvou občany na 

HASIČSKÝ BÁL 
Dne 25. 2. 2012 od 20. hod. v KD, Rabí 

Hraje kapela Orchidea 
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Hrad Rabí zve zájemce o prohlídky 
při svíčkách , konané dne 17.12.2011 
v 16,30 hod, 17 hod, 17,30 hod a 18 

hod., aby se rezervovali  
na telefonu 376 596 235 nebo  

e-mailem: info@rabi.cz.   
Tentokrát jsou pouze prohlídky bez 

vánočního koncertu. 

Spolek ROSa zve občany na akce: 

1. ročník „Novoroční šlápoty“ 
na kostelík dne 1.1. 2012  

Sraz ve 14 hodin na náměstí v Rabí.  
Účastníci obdrží novoroční dárek. 

                                           
    v sobotu 14.1. 2012  
        od 14 hod. v KD v Rabí 
                     soutěže, odměny, ….. 
                                 hraje kapela Mejdan  
                                    vstup dobrovolný 

                          
                                     
    v sobotu 14.1. 2012  
 od 20 hod. v KD v Rabí 
   hraje kapela Mejdan  

„ 1. Rábský bál „  
sobota 4.2.2012 od 20 hodin  v KD Rabí  

s programem  
(taneční vystoupení Otavěnky)  

a tombolou.  
Hraje Orchidea 

„ Masopustní průvod masek v Rabí“  
v sobotu 18.2.2012 od 9 hodin.  

Sraz masek v Rábské hospůdce v 8,30 hod., 
zájemcům jsou masky k zapůjčení – 
informace MěÚ p.Jamrichová. 

Myslivecké sdružení Rabí zve na 

POSLEDNÍ LEČ 
Dne 25. 12. od 20. hod. v KD na Rabí 

Hraje kapela Andromeda 
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ŘEZNICTVÍ U DUPALŮ Rabí 
St      8—11.30  
Čt     8—11.30      14—16 
Pá     8—11.30      14—16  

       RABÍ 
 
      Po—Pá     
        8—9      
      14—16  

 
 

Po      7—12             
Út      7—12     13—16 
St       7—12     13—16 
Čt      7—12      13—16 
Pá      7—12      13—16 
So      7—12 
 

Oslavenci  v prosinci    
75 let  Marie Kurcová, Čepice 
60 let František Bláha, Bojanovice 
Oslavenci v lednu          
80 let  Václav Marek, Čepice 

Zemřeli: 
13.10.2011 Eduard Toušek, Rabí 
 
Narodili se: 
31.10.2011 Julie Todorová, Čepice 
6. 12. 2011 Adélka Slivková, Rabí 

POTRAVINY ČEPICE 
 

 Po   7—11 
 Út   7—16,30 
 St   7—14 
 Čt   7—14 
 Pá   7—16,30 
 So   8—11 

Spolek ROSa Rabí  
 děkuje jménem všech čtená-

řů Rábských novin, 
 ke kterým se různou cestou 
dostávají  ať už v papírové či 

elektronické podobě, 
naší šéfredaktorce  

Alence Kraucherové,  
za mnoho nočních hodin 

zdarma strávených nad kaž-
dým číslem po své každoden-
ní práci v rodině s malým dí-
tětem.Velmi si toho vážíme a 

patří Ti za to velký dík!!! 

Poděkování…. 
Spolek ROSa Rabí upřímně 

děkuje všem dárcům z řad 

občanů, kteří nám na našich 

akcích vhazují dobrovolné 

finanční příspěvky do naší 

pokladny (sklenice). Bylo 

darováno celkem 12 454,-

Kč.Všechny peníze jsou urče-

ny opět Vám na pohoštění, 

na dárky dětem, na zájezdy 

apod. Přejeme všem klidné 

Vánoce, zdraví a štěstí v no-

vém roce a budeme se těšit 

na společná setkávání při 

našich akcích v roce 2012. 

Vážený pane Trinkewitzi. 
Dovolte abych Vám též popřála  
k vašemu výročí mnoho zdraví, opti-
mismu a tvůrčího elánu. Rábské no-
viny dostávám od své kamarádky 
Věrky z Rabí a vždy se na ně těším. 
Po přečtení putují ještě k mé sestře 
do Srní. Všechny jsme rábské rodač-
ky.  
Pane Trinkewitzi, dovolte mi reago-
vat na Váš rozhovor v Rábských no-
vinách z 13.10.2011. Je k Vaší cti, co 
umíte, znáte a co jste prožil. Ve Va-
šem domě, kde bydlíte, jsem i já cho-
dila do školy. V Rabí byla velká ško-
la. Měla čtyři budovy a navštěvovali 
ji žáci i z dalších okolních 10 obcí. 
Bohužel, dnes je všechno jinak. Na 
své městečko jsme patřičně hrdí. Sta-
tus města mu udělil v r.1499 král 
Vladislav II. Jagelonský. Našemu 
městu vévodí hrad. Z Vašeho rozho-
voru jsem nabyla dojmu, že nežijete 
v hezkém městečku Rabí u Sušice 
brány Šumavy. Nikdo z Rabí by 
Vám to nepotvrdil. Na vsi se sousedé 
oslovovali „této, strejdo „. U nás   

v Rabí „paní, pane“. Tak to prostě 
je.Ze svého okolí znám několik čes-
kých emigrantů, co se po revoluci 
vrátili do své rodné vlasti. Ne všich-
ni (jen někteří) měli pocit, že jsme 
tady v jejich nepřítomnosti „snad žili 
na stromech“. 
Myslím, že nejsou soudní. A to jim 
tak zůstane. Vždycky jsme byli vzdě-
laný národ. Dnes ještě navíc máme 
všichni volný přístup ke všem infor-
macím. Proto, pane Trinkewitzi, ne-
rozumím vaší větě :“ Nepočítám ani 
s tím, že by znali postmoderní scénu 
mezinárodních kruhů výtvarníků a 
literátů“.Prosím, nepodceňujte nás. 
Vzdělaní lidé nejsou jen v Praze a 
Hamburku. Dále uvádíte své kontak-
ty do politické sféry. Bylo by od Vás 
hezké, kdybyste je jako výtvarník a 
prozaik využil  k propagaci 
„svého“městečka.  
Pane Trinkewitzi, až bude příleži-
tost, výstavu Vaší tvorby si ráda pro-
hlédnu.  A ještě k Vašemu vzkazu 
všem lidem. Já si osobně myslím, že 
kdyby tenkrát Václav Havel uměl  

říci Václavu Klausovi rozhodné 
„NE“, mohly být dnes ideály 
„LÁSKA A PRAVDA“ respektované 
pojmy.  
 
S úctou čtenářka Bohumila Hranáčová-

Brejchová, Přeštice  

                            *** 

Zahájili jsme  nový nábor 
členů na  „Starou gardu 
fotbalu“. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. 737345365 ,  na 
tel. 603970921 nebo se osobně 
přihlásit v baru „U Vočka“�� 
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RÁBSKÝ OBČASNÍK  

BUDE VYCHÁZET  

V MĚSÍCI:  

 

������ 

     Srpen 2011 

     Říjen 2011 

     Prosinec 2011  

     Únor 2012 

     Duben 2012  

     Červen 2012 � �

�

9 .  V Y D Á N Í  O B Č A S N Í K U  

 

ROZHOVOR  

 

RECEPT 

 

NA ŠKOLE V RABÍ  

 

ZPRÁVIČKY Z MěÚ 

 

Slovo závěrem 
 

Napište nám své příběhy z dovolené,  
zážitky z prázdnin, trapasy, fejetony, různé recenze;  

můžete vytvořit nové téma novin...  
zkrátka vše, co vás napadne…. 

 

�����
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