
 

53. vydání  občasníku    23.12.2021 

Nejdůležitějším projektem ro-
ku 2021 byla bezesporu realiza-
ce nové požární zbrojnice. Od 
konce roku 2017 byl projekt      
v přípravné fázi. Zastupitelstvo 
města Rabí rozhodlo o prove-
dení studie, která měla za cíl 
nastínit, jakým směrem se při 
projektu ubírat.  

Obec nevlastní pozemky, které 
by byly vhodné pro výstavbu 
nově dislokované stanice.  Pů-
vodní objekt nedovoloval moc 
velké možnosti. Jeho malý pů-
dorys, skladba střechy a chybě-
jící připojení na vodu a odpad 
byly velkým limitem při pří-
padné rekonstrukci, která se 
také nabízela. Finanční stránka 
takové přestavby by se v koneč-
ném důsledku blížila k nákla-
dům, které město vydalo ze 
svých prostředků při výstavbě 
nové hasičárny. Proto se zastu-
pitelstvo obce rozhodlo ubírat 
tímto směrem, kterým je nová 
budova.  

Vysoutěžená cena 9.953.513 Kč            
s DPH byla pod rozpočtovými 
náklady projektu. Od této ko-
nečné ceny odečteme dotaci 
5.700.000 Kč ze zdrojů EU a 
ČR. O proplacení dotace bylo 
již požádáno. Výsledná částka 

obecních zdrojů je tedy 
4.253.513 Kč.  

Financování této náročné akce 
bylo zajištěno pomocí úvěru, 
který byl ve výši 7,7 mil. Kč. 
Celá výstavba se musí uhradit a 
poté lze požádat o proplacení 
dotace. Úvěr od Komerční ban-
ky bude splacen přijatou dotací 
a vlastními prostředky, kterými 
se do dvou let veškeré náklady 
spojené s výstavbou uhradí. 
Výhodně sjednaným úvěrem je 
zajištěna finanční stabilita roz-
počtu obce a její správy. 

Vybudování nové zbrojnice se 
zařadilo k dalším významným 
investičním akcím města. Měs-
tem Rabí je od roku 2014 řeše-
no celkem 46 projektů ve výši 
30 mil. Kč, z nichž  přijaté do-
tace jsou ve výši cca 18 mil. Kč. 
Starosta Rabí Miroslav Krau-
cher dodává: „Ačkoliv jsou do-
tace v mnoha směrech skloňo-
vány jako nešikovný nástroj 
podpory, který křivý trh, nezbý-
vá nic jiného, než jejich využívá-
ní. Pokud je totiž budeme bojko-
tovat, tak oněch 18 milionů, kte-
ré přitékají od roku 2014 do 
obecní kasy, jednoduše nebu-
dou. 

Vážení občané, adventní čas nám na-
bízí trochu oddechu. Alespoň se to 
vždycky říkalo…zvolni a začni bilan-
covat uplynulý rok a přemýšlej nad 
tím, co si přát pro rok příští. Sice ten-
to čas něco nabízí, ale zkusme to při-
jmout, když není prostor, ať už je 
v tom práce, nebo osobní život. Zase 
nám zbyde jen a pouze si přát, že příš-
tí advent bude ten lepší. Vyslovíme 
zbožná přání a předsevzetí a zkrátka 
to zase všechno budeme chtít jinak.   

Ruku na srdce. Změní se něco? Ano, 
pokud budeme chtít, tak změníme 
vše, co bude       v našich silách. 

Ovšem, i ty 
jsou často 
omezené. 
Možná to 
zkusme ucho-
pit celé jinak. 
Dalajláma 
řekl: „Existují 
pouze dva dny      
v roce, kdy 
nemůžeme 
udělat vůbec 

nic. Jedním je včerejšek a druhým zít-
řek. Proto je dnešek tím správným 
dnem, kdy má člověk milovat, konat a 
žít.“ Každý den si udělejme hezký tím, 
že se po probuzení usmějme a nahlas 
se zaradujme, že jsme tady……že má-
me další den k dobru. Další den, který 
prožijeme naplno, kdy uděláme něko-
mu radost a další den, kdy uděláme 
radost i sobě. Žít přítomností je asi to 
nejlepší využití času, který tady máme 
vyměřen. Dnes vám přeji příjemné 
prožití každého dne v tom Vašem ži-
votě. Dále vám přeji štěstí, které si 
sami naordinujete…protože štěstí je 
otázkou volby, je to na každém z nás, 
jak budeme chtít být šťastní. Pevně 
věřím, že si zvolíte pořádnou dávku 
štěstí, která vám vykouzlí celodenní 
úsměv na tváři  po celý příští rok.  

      S úctou MK      

pokračování na následující straně 

Požární zbrojnice „hotovo“

Slovo starosty 
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Každopádně, ty peníze nejsou vůbec zadarmo. Byro-
kratická zátěž,  omezení a tvrdé podmínky při čerpání 
a jejich „nevracení“ jsou velmi náročné a to i přes to, 
že vám s těmi dotacemi někdo pomáhá. Ten, kdo s 
nimi pomáhá, je takový prostředník mezi poskytova-
telem a příjemcem. Tím si určitě nestěžuji!! Na stěžo-
vání není čas v tom množství byrokracie, ale tím  
možná jen obhajuji to, proč jsou noviny zase až po 
roce :-).“  

Výstavba hasičárny je dokončena a my se budeme 
těšit, až bude slavnostně otevřena. Otevření bude     
v době, kdy pandemická omezení poleví. Při oslavě 
se přece nebudeme omezovat :-). Běžné schůze za-
stupitelstva budou nově také v hasičárně, jelikož za-
sedací místnost nabízí prostor a především  skvělou 
kávu.                  -rd- 

Budova 126 m2  
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Psalo se léto 2019, měla jsem zrov-
na v práci pauzu a krátila si čas 
hledáním „levných“ letenek, což 
je moje oblíbené hobby. V hlavě 
jsem si už dlouho pohrávala 
s myšlenkou, že bych si přála vi-
dět kousek Latinské Ameriky a 
sice konkrétně turisty milované 
Peru.  

Netrvalo dlouho a seděla jsem 9,5 
hodiny v letadle směr LA - Lima. 
Celý výlet jsem naplánovala a za-
řídila sama, jelikož my šetřiví Češi 
se ani v zahraničí nezapřeme. 
Hned po přistání v Limě, hlavním 
městě Peru, mě polila ledová sprš-
ka latinsko-americké reality. Můj 
let přistál krátce před 1 hodinou 
ranní na rušném letišti hlavního 
města. Domluvený a předem za-
placený taxík však nikde, španěl-
sky umím akorát buenos dias a asi 
si dovedete představit tuto - dnes 
již humornou - situaci. Nebudu se 
dlouze rozepisovat o tom, že Peru 
je takříkajíc země třetího světa a 
proto když vám v hotelu chybí 
prkénko u WC, tak se musíte 
prostě jen zhluboka nadechnout a 
užít si polibek studené keramiky.  

Na celý jihoamerický výlet jsem 
měla i s cestou bohužel jen 9 dní, 

z nichž dva dny zabere jen let tam 
a zpět. Peru je velmi rozsáhlá ze-
mě, rozlohou téměř dvakrát tak 
velká než například americký 
Texas, nebo také větší než Britá-
nie a Něměcko dohromady. Toto 
je dobré si uvědomit při plánu 
cesty do Peru, jelikož vzdálenosti 
mezi památkami jsou poměrné 
značné a vyžadují větší časovou 
flexibilitu.  

V Limě jsem strávila jen jednu 
noc, protože cílem mojí cesty ne-
bylo nic jiného než starodávná 
citadela Inků z 15. století – Machu 
Picchu (čteme Makču Pikču). 
Makču Pikču se nachází ve vý-
chodní částí pohoří Kordilery 
v jižní části Peru. Jak se ale na 
Makču Pikču dostat, to je docela 
cestovatelský oříšek, pokud vám 
španělština nic moc neříká a jede-
te po vlastní ose. Nejprve jsem 
letěla z Limy místními aerolinka-
mi do horského městečka Cusco 
(čti Kusko). Let je poměrně krátký 
(cca 1,5 hodiny) a scénický díky 
pohoří And. Třeba je také říci, že 
nám - tzv. „gringos“ (slangové le-
hce hanlivé označení pro bělocha, 
které používají hojně obyvatelé 
Střední a Jižní Ameriky pro všech-

ny bílé obyvatele ostatních světa-
dílů) v Cuscu doslova dojde 
dech. Není to ani způsobené to-
lik krásou místních reálií jako 
spíše extrémní nadmořskou výš-
kou, která je pro nás gringos ab-
solutně nestandardní a proto 
můžeme mít pocit, že dýcháme 
„prázdný“ vzduch. Tento 
symptom zvaný „soroche“ často 
postihuje lidi v každém věku bez 
ohledu na jejich fyzickou kondi-
ci. Lajcky řečeno, dělá se nám 
zle, protože jsme z naší nadmoř-
ské výšky zvyklí na určitou hus-
totu vzduchu, který je bohatě 
okysličen. V extrémnějších nad-
mořských výškách je vzduch řid-
čí, nikoliv hustě okysličený. Ná-
sledkem může být celková úna-
va, malátnost, zvracení, zvýšený 

srdeční tep a potíže s dýcháním. 
V krajním případě může soroche 
skončit smrtí jednotlivce pokud 
mu zmodrají rty a okamžitě ho 
netransportují do nižší nadmoř-
ské výšky. Je tedy běžnou praxí, že 
v některých hotelech mají pro tu-
risty připravené naplněné kyslíko-
vé bomby s dýchací maskou, aby 
jim za poplatek od soroche odleh-
čili. Předejít tomuto se dá ale po-
měrně snadno. Praktický lékař 
předepíše léky přímo určené na 
vypořádání se s nadmořskou ne-
mocí a nemusíte se bát, že místo 
na Makču Pikču budete sedět 
v hotelovém loby s dýchací mas-
kou.  

Ale zpět ke Cuscu! V hotelu nás 
uvítali čajem z koky, což jsou ze-
lené lístečky, ze kterých se ná-
sledně vyrabí známá droga – ko-
kain. V Peru je ovšem čaj z koky 
legální a místní ho vesele popíjí 
celý den nebo přežvykují Koka 
listy. Věří se, že právě čaj a olej 
z listí koky pomáhá při nadmoř-
ské nemoci a je hojně nabízen na 
přivítání v hotelech a restaura-
cích. Peruánská kuchyně je po-
měrně vyhlášená a proto jsem se 
nemohla dočkat, až ochutnám  

Po stopách pradávných Inků  

pokračování na následující straně 
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něco autentického. Na obhlídce 
dobré restaurace mě ovšem pře-
kvapily obrázky usmaženého/
ugrilovaného morčete, tzv. Cuy 
(čti kuj). Možná jsem prohloupila, 
ale raději jsem zůstala u konfito-
vaných kachních prsou s místní 
specialitou – fialovou bramborou 
kaší a mangovou pastou 
a koriandrem. Po obchůzce velmi 
turistického horského Cusca jsem 
samozřemě musela ukořistit fotku 
s alpakou, což je zdroj obživy pro 
mnoho místních obyvatel. 
V tradičním Peruánském úboru 
stojí ženy s dětmi a alpakou na 
ulici a čekají na gringos, kteří jsou 
posedlí focením se s alpakami 
(samozřejmě za poplatek). Druhý 
den jsem najala řidiče, který nás 
dovezl přes Sacret Valley, tzv. Po-
svátné údolí až k dalšímu městeč-
ku Ollantaytambo, kde jsme mu-
seli chytit vlak do dalšího podhor-
ského městečka – Aguas Calien-
tes. Aguas Calientes je malé turis-
tické městečko v podhůří maje-
státných hor, které se tyčí do ta-
kové výše, že je těžké je zazname-
nat na jedné fotce. Je to také brá-
na k Makču Pikču. Před vstupem 
do brány Makču Piču je dobré vě-
dět, že po celou dobu nejsou 
k dispozici toalety (je tedy záhod-
no dojít si před), žádné občerstve-
ní ani turistické informace. Vyba-
vena svými pěti švestkami 
v přetíženém batohu jsem zapo-
čala stoupání do strmých inckých 
hornatých kopců obklopených 
starodávnými ruinami bývalého 
města. Počasí se vydařilo a já, ře-
ditelka vápenky, jsem se samozře-
jmě spálila celá i po použití SPF 
50 ochranného faktoru (Peru má 
jedno z nejhorších UV na světě). 
Polovina turistů si najímá průvod-
ce, jelikož Peruánci si dovedou 
spočítat, že svoje znalosti o tamní 
krajině mohou velmi dobře zúro-
čit. Dokonce to udělali tak fikaně, 
že se můžete pohybovat jen jed-
nosměrnými cestičkami, z nichž 
některé vedou pouze k východu 
(což jsem bohužel zjistila na vlast-
ní kůži). Mohutným českým slza-
vým údolím se mi ale povedlo ob-
měkčit místního strážce, aby mě 

nechal z jednosměrné uličky ve-
doucí k východu přeskočit zábra-
ny a zařadit se na správnou cestu 
vedoucí k citadele. Mraky turistů 
a 30 minutová čekání na fotku zde 
nejsou ničím neobvyklým a tak 
jsem po zhlédnutí hlavních láka-
del usoudila, že je načase chytit 
bus zpět do Aguas Calientes a ma-
šírovat na vlak, než mi ujede. Vlak 
jsem s přehledem stihla, dokonce 
jsem se stačila i občerstvit 
v místní putice alias fabrice na 
turisty. Po požití Peruánské alko-
holické chlouby – tzv. Pisco (čti 
Pisko) mi už ale ani moje spálená 
bolavá kůže a nohy plné puchýřů 
nevadili. Spokojená, že jsem vidě-
la jeden z dalších 7 divů světa a 
lehce oPISCOvaná (normálně 
bych řekla třeba ovíněná ale Pisco 
je Pisco) jsem seděla ve vlaku a 
sbírala síly na další transfer taxí-
kem zpět do Cuska.  

Do jedné hodiny ranní jsem si do-
pisovala „španělštinou“ z Google 
překladače s místním organizáto-
rem dalšího výletu – tentokrát na 
Rainbow Mountain (Duhovou 
horu). V půl druhé ráno jsem šla 
tedy konečně spát s tím, že nás 
o půl páté ráno vyzvednou. Jak to 
už ale v Jižní Americe asi bývá, 
dohoda je jen takové plácnutí do 
vody. V cca 4 stupních Celsia jsem 
přešlapovala na smluveném mís-

tě, poblíže kterého se trousily 
spoře oděné podroušené „noční 
společnice“ se svými „kunčafty“. 
Nakonec ale někdo zahoukal a já 
nasedla do pochybného mikrobu-
su doufajíc, že se nejedná o nějaký 
svoz „nočních společnic“ cestují-
cích na další šichtu. Mikrobus se 
plnil lidmi všech věkových sku-
pin, jelikož výlet byl označen za 
velmi mírný výstup na menší ho-
ru, kterou zvládnou všichni bez 
ohledu na věk a fyzickou kondici. 
Ve skutečnosti se podařilo jen šes-
ti lidem z naší výpravy vystoupat 
na vrchol Duhové hory. První po-
lovinu účastníků zájezdu vyřadila 
nadmořská výška a zbytek neval-
ná fyzická kondice. Výstup trval 
cca 3 hodiny, ledový ranní chlad 
vystřídalo horko několikrát doko-
la. Cestou zpět jsem si všimla, že 
mám hnědý nos jako kdybych vy-
šňupala bramborové pole. Ono se 
tam velmi práší a za cca 6 hodin 
na Duhové hoře si můžete být 
jisti, že jste vyšňupali tak jednu 
brázdu hlíny. Cestou mikrobusem 
zpět do Cuska nabral řidič pře-
dem smluvenou prodavačku po-
chybných domácích likérů, které 
měly ulevit od soroche (čímž 
v ten moment trpěla polovina po-
sádky). Já, omámená vším tím 
prachem, jsem do sebe hodila tes-
tovacího panáčka z opatlaného 
kelímku (hygiena není v Peru na  
pokračování na následující straně 
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prvním místě, vlastně asi ani 
v první desítce) a než mi došlo, co 
jsem provedla bylo pozdě. Průjem 
ani zástava srdce naštěstí nenasta-
la a tak možná zázračný likér ne-
byl tak škodlivý, jak si moje mysl 
vyprojektovala.  

Posledním výletem před odletem 
z Peru byly solné pánve v Maras. 
Cestou jsme se stavěli v Moray, 
architektonické naleziště připo-
mínající obří amfiteátry. Největ-
ším zážitkem pro mě nebyly ani 
solné pánve ani kruhové naleziště, 
ale malá vesnička, kde náš pod-
máznutý šofér zastavil. Všichni 
jsme se divili, co to má znamenat. 
Před mikrobusem už nás ale výta-
ly tradičně oděné ženy a tahaly 
nás do svého obchůdku. Obchů-
dek jsem proletěla zběžně a násle-
dovala podmáznutého řidiče na 
dvorek. Tam čekala ležící alpaka a 
další tračině oděná trhovkyně. 
Čekajíc na zbytek skupiny jsem 
s nelibostí pozorovala malou Pe-
ruánku, která chodila kolem alpa-
ky a okopávala jí jako brambory. 
To je další kulturní rozdíl - v Peru 
je zvíře jen majetek, nic víc a od 
toho se odvíjí chování místních. 
Paní Peruánka asi zmerčila můj 
zamračený obličej a ve snaze ne-
přijít o business rozmydlila v ruce 
kus kaktusu, který vypoustěl čer-
vené barvivo. Na můj nechápavý 
výraz odvětila lámanou angličti-
nou, abych se nebála, že to není 

krev jejího manžela. Chytila mě za 
bradu a už mi mazala kaktusovou 
tekutinu na rty se slovy, že to je 
príma veganská rtěnka. Samozřej-
mě na mě taky hned vysypala dal-
ších X lahviček, ve kterých 
„rtěnka“ už byla a úplnou náho-
dou byla k mání za velice 
„výhodnou cenu“. Po zjištění, že   
s kaktusovou rtěnkou nezabodo-
vala, mě vyprovodila k mikrobusu 
a šmitec. Ještě že si nevšimla, že 
jsem se rozhodla si toto všechno 
zvěčnit na video. Zdarma. V Peru 
ale není nic zdarma, speciálně ne, 
když máte na sobě kroj a na ru-
kou krev manžela (nebo možná 
snad rtěnku z kaktusu?).  

S Cuskem jsem se rozloučila po 
jednom zrušeném letu a sedmi 
hodinách čekání na další letadlo 
do Limy. V Limě jsem se ubytova-
la v hostelu v Miraflores, hlavní 
turistické oblasti. Asi bych toho 
chtěla moc – třeba abych mohla u 
záchodu zavřít dveře, aby se 
v posteli neválely krátké černé 
chlupy a nebo aby bílé prostěra-
dlo mělo alespoň převážně bílou 
barvu. Musím říct, že jsem byla 
připravená na let zpět do 
„civilizace“. 

 V Limě mě ale asi dohnala únava 
spojená se všemi bacily Jižní Ame-
riky. Celá zahuhňaná s teplotou 
jsem chodila v Limě po lékárnách 
a snažila se lékárnici rukama no-
hama vysvětlit, že mi musí dát 

nějaký proti-zahuhňavač, protože 
desetihodinový let do USA nevy-
držím. Možná znáte ten pocit, 
když letíte a jste zahlenění. 
V letadle se díky výšce totiž 
všechno násobí. Můžete mít tedy 
pocit, že z pouhé rýmy vám explo-
duje hlava a uši bolí tak, že byste 
si je snad radši ufikli jako Van 
Gogh. Naštěstí jedna bystrá lékar-
nice pochopila kolik uhodilo a 
vyloupla z jakéhosi podpultového 
platíčka 3 prášky, naúčtovala 10 
dolarů a bylo. Prášky zabraly a já 
byla štěstím bez sebe. Dodneška 
doufám, že to nebyl kokain 
v tabletce. Procházela jsem lehce 
omámená kolem restaurací, kde si 
turisté nejčastěji objednávali sma-
žený nebo pečený cuy (mořče). Já 
se zmohla jen na džus a hranolky, 
jistota je jistota. Při cestě taxíkem 
na letiště nás vyzvedl fešný řidič, 
který se pyšnil všemi zuby (v Peru 
takřka rarita). Cestou dlouhou a 
divokou se s námi odzdravil ges-
tem „Uff utírám si čelo, jsem rád, 
že jsme přežili“ a bylo. Chápu, že 
řízení v Jižní Americe nemá co do 
činění s řízením v USA nebo 
v Evropě, ale že to bude i pro řidi-
če z povolání takový adrenalin, to 
jsem opravdu nečekala. Naposle-
dy jsem se ohlédla před letištní 
halou za pulzujícím barevným 
ukřičeným velkoměstem a byla 
jsem v koutku duše ráda, že nám 
za chvíli letí letadlo do Los Ange-
les.           -rp- 

Duhová hora 

Machu Picchu 



Dva zdroje vody jsou základem pro udrži-
telné zajištění veřejného vodovodu 

Rabí disponuje dvěma vrty pro 
zásobování pitnou vodou, jímací-
mi zářezy u Hubenova a jednou 
studnou.  

Jímací zářezy u Hubenova jsou 
jakousi pojistkou při zásobování 
pitnou vodou. Tento zdroj je 
funkční, nepotřebuje elektrickou 
energii, avšak tato voda obsahuje 
nadlimitní množství dusičnanů. 
Nejedná se o nic zásadního, ale 
z pohledu veřejného zásobování 
pitnou vodou neplatí žádné vý-

jimky. Hodnota dusič-
nanů na Hubenově je 70 
mg/l, norma je stanove-
na do výše 50 mg/l. Běž-
ný obsah dusičnanů ve 
vodě z rábských vrtů je 
30mg/l. Kojenecká voda 
obsahuje do 10 mg/l a 
jedná se o vodu, která je 
klidně i 300 let stará. 
Pokud pod vodojemem 
slyšíte téct vodu ze zdi, 
jedná se právě o tu Hu-
benovskou, která je sve-

dena dále přepadem až do potoka 
v místě.    

Studna byla vyřazena z provozu 
již před pěti lety. Důvody jsou 
jednoduché. Studna sbírá povr-
chovou vodu, která přitéká 
z Hubenovských rybníčků. O tom 
co může v takovém potůčku pro-
tékat se mohli občané přesvědčit, 
když se před několika lety sprcho-
vali močovinou. Hlavní význam 
studny byl především ve chvílích, 
kdy docházelo k upozorňování 

občanů, aby nezalévali své za-
hrádky. V té době se uzavíral ko-
hout hlavního potrubí 
z vodojemu do obce. Jediným 
zdrojem pitné vody v horkých let-
ních měsících byla totiž pouze 
studna, jelikož tehdy jediný vrt 
byl díky neodhaleným poruchám 
čerpadla zcela nefunkční i několik 
měsíců. Studna měla v letních 
měsících nízkou hladinu vody a 
při vyšší  spotřebě domácností 
nedokázala pokrývat odběr uživa-
telů. Rabí mělo vždy dostatek vo-
dy, ale bylo zásadní z jakého 
zdroje přitékala. 

 V roce 2015 byl původní vrt osa-
zen kvalitním a výkoným čerpa-
dlem a nevyhovující studna byla 
odstavena. V roce 2016 byl osazen 
a napojen na vodovod nový prů-
zkumný vrt. Od té doby probíhá 
čerpání vody do vodojemu střída-
vě ze dvou vrtů. Dva zdroje jsou 
základem pro udržitelné zajištění 
provozu vodovodu.     -rd- 

VRT HV1, první vrt v Rabí  

Znázornění  vodovodu v Rabí 
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O dvou zdrojích pro zásobování 
vodou jsme již psali, ale o tom 
třetím zatím ne. Původní starý vrt 
je vypažen kovovými pažnicemi, 
které jsou v určitém místě perfo-
rovány, aby do vrtu přitékala vo-
da. Tyto vrty jsou časovanou 
bombou. V místě perforování - 
děrování dochází k vyreznutí a 
odpadnutí části kovového pažení 
a tím zanesení vrtu obsypem. Vrt 
se v takovém případě stane zcela 
nefunkční. Zastupitelstvo však 
využilo možnost, která se nabízí 
z Ministerstva životního prostře-
dí. Obec požádala o dotaci na vy-
budování nového průzkumného 
vrtu, v pořadí již třetího. Dne 11. 
září 2020 byl vybrán zhotovitel 
vrtu, který vrtné práce ještě stihl 

udělat. Na konci 
roku 2020 jsme 
požádali o další 
dotaci, pomocí 
které nový vrt 
připojíme do výtlačné větve a 
k tomu zvýšíme kapacitu vodoje-
mu, která je nedostatečná. Tři vr-
ty v obci budou zásobovat vodou 
místní vodojem, který bude mít 
kapacitu 120 m3 místo dosavad-
ních 60 m3. V současné době pro-
bíhá projektování a celkové nákla-
dy na realizaci budou ve výši 3,8 
mil Kč a budou podpořeny část-
kou 3 mil. Kč. Proč tedy tři vrty? 
Jak jsme psali, starý vrt je časova-
nou bombou a  rezervy je třeba 
vytvářet. Ono nejde však jen o 
rezervy. V budoucnu je úkolem 

obce přivádět vodu do Bojanovic a 
zhotovit zde vodovod. Ano, je to 
hudba budoucnosti, ale teď tepr-
ve děláme první krůčky k tomu, 
abychom byli připraveni. To stej-
né čeká i Čepice, ale o tom v jiné 
reportáži. Vybudování nového 
vrtu bylo přímo závislé na  mož-
nosti vykoupení pozemků. Vlast-
ník, který bydlí zde na Rabí, vyšel 
obci vstříct a pozemky prodal. Vrt 
pro veřejnou potřebu byl tady vy-
budován na pozemcích města Ra-
bí.                      
               -rd-  

Třetí vrt pro Rabí 

Hydrogeologický průzkumný vrt HV 03 v katastru obce 
Budětice pro město Rabí, Rabí, okres Klatovy 
Způsobilé výdaje na realizaci projektu 343 050 Kč 
Čerpaná podpora 199 830 Kč 

VRT HV3 realizovaný na konci roku 2020 
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Novogotický vodojem na Rabí je 
jednou velkou kapitolou. Zajíma-
vá stavba byla vybudovaná v roce 
1948.  Není výjimečné potkat u 
vodojemu nějakého zvědavce, 
který tápe, k čemu že ten malý 
hrad slouží. Kdo ho sem umístil a 
jaká je jeho historie? Není neob-
vyklé, že když takovému zvěda-
vému turistovi vysvětlíte funkci 
této stavby, tak mu vyloudíte 
údiv na tváři. Hrad, který slouží 
jako zásobárna vody pro 340 oby-
vatel Rabí?  

Starosta dodává: „Mně zase jako 
správci vody vyloudí úsměv jeho 
malá kapacita, jelikož jeho objem 
byl budován s ohledem na potřeby 
tehdejších obyvatel. Problémy s malou kapacitou má-
me především v letních měsících, kdy je nárůst spotře-
by velmi znát. Turismus, provozovny a běžné činnos-
ti, které jsou s tím spojené, nám mnohdy přidělávají 
vrásky na čele. Jeho objem 60 m3 se v létě vymění dva-
krát za 24 hodin. Pokud dojde k jakékoli poruše, na-
příklad při čerpání z vrtů nebo na rozvodné síti, tak 
máme jen omezené možnosti jak to řešit, aniž by to 
spotřebitel nepoznal. Pak stavíme do nepříjemných 
situací nejen občany, ale i provozy s konvektomaty, 
rozvařenými obědy, pekaře zakládající těsto a v nepo-
slední řadě i ty „naše“ krávy v místním JZD.“ 

Vodojem byl vybudován na soukromém pozemku. 
Dodnes nejsou vyřešeny tyto majetkoprávní záleži-
tosti. Je to pomyslný pomník zastupitelstva, nebo 
spíše dosazeného starosty ze 60tých let, který nedo-
táhl zastupitelstvem dohodnutou směnu pozemků 
do zdárného konce. Ostatně kdo by chtěl mít strate-
gickou stavbu na cizím pozemku?  Obdobné případy 

jsou v mnoha obcích po republice a je to pomník 
režimu a lidí, kteří jej tvořili. Starosta: „Já si osobně 
jako starosta i občan přeji, aby byl pozemek pod sou-
časným vodojemem majetkoprávně vyřešen ku pro-
spěchu všech stran, jak současných vlastníků tak 
města, ale hlavně ku prospěchu našich potomků. 
Vlastnit pozemek alespoň pod touto stavbou je totiž 
nevyhnutelné.“   

Dívat se do daleké budoucnosti nám může 
v současné době připadat zcela zbytečné. Přece žije-
me tady a teď. Nikdo nevíme, co bude například za 
50 let, ale zodpovědně si můžeme již dnes říct, co by 
mohlo být a jaké scénáře mohou obec čekat, pokud 
nebude možné pozemek vykoupit. Město zakoupilo 
v letošním roce v sousedství vodojemu rozsáhlé po-
zemky. Konkrétně 0,7 ha trvalého travního porostu a 
0,6 ha lesa. Zakoupené pozemky mohou budoucím 
generacím v mnohém pomoci.                    -rd- 

Druhý hrad na Rabí je jednou z nejdůleži-
tějších strategických staveb 
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A je vykoupená hodinami ruční práce, šrámy od šíp-
kových keřů, a v některých případech i zabodnutými 
trny v těle. Práce často připomíná pohádku o Šípko-
vé Růžence. Zaměstnance obce, na konci denní šich-
ty nečekala bohužel žádná Růženka, nýbrž 
„Nekonečný příběh“. Práce nebrala konce. Nepro-
pustné křoví je odstraňováno za pomocí motorových 
pil. Tam, kde nakonec nestačí pily, přijde na řadu 
stroj na drcení dřeva a mnohdy i bagr. Úvozová cesta 
z Rabí do Vlkonic je konečně zpřístupněna. Na úvo-
zové cestě bylo křoví dlouhé místy až šest metrů po 
obou stranách. Jelikož ze stran směřovalo do středu 
cesty, a bylo vzájemně proti sobě propletené, tvořilo 
“totálně“ nepropustnou bariéru. Žlutá turistická tra-
sa ze Žichovic do Klatov je v katastru Rabí konečně 
přístupná. Původní cesty byly několik desítek let 
stranou zájmu a na jejich neutěšeném stavu se pode-
psal zub času. Na několika místech došlo k zavážení 
sutí a podobně. S pracemi, na těchto historických 
spojnicích, jsme pořád na začátku. 

Obec také zpřístupnila další původní cestu, která 
vede   z Rabí kolem kostela sv. Jana Nepomuckého 

do Cihelny. Postupně bude probíhat její úprava, aby 
mohla sloužit lidem ke svému původnímu účelu. Při 
procházce se budeme kochat pohledem do krajiny 
severozápadně k obci Bojanovice. Pak si možná oži-
víme i místní názvy, které už ani neznáme, např. 
V Držadlech, Šachty, Na Klíně, Na Mojnech, U Kříže, 
Na Šráku…… Starosta: „Zajímavostí je opět ta skuteč-
nost, se kterou se osobně setkávám a je platná pro 
veškeré práce, které v terénu děláme. Když probíhaly 
a probíhají práce na obnově cest, tak jsme několika 
lidmi neustále kritizováni, že vůbec obnovu provádí-
me. Já osobně jsem na všudypřítomnou kritiku zvyklý. 
Je to totiž součást starostovské práce, ale jak k tomu 
přijde zaměstnanec údržby, který je neustále při své 
práci osočován stejnými jednotlivci? Když zaměstna-
nec něco dělá, tak to dělá zásadně špatně, protože to 
dělá jinak, než by to dělal ten člověk, co to řeší. Útě-
chou pracovníkovi může být, že neustálou kritiku sly-
ší od „homo sapiense“, který sám nemá co dělat. Tu-
díž takový člověk moudrý má čas řešit druhé, a proto-
že řeší nás, tak neřeší vás, a to je vlastně nakonec  
dobře.“                          -rd- 

Obnova starých cest pokračuje….. 

Práce na cestě  „k uranu“ tato cesta se dále napojuje na úsek Budětice - Vlkonice 



Prosinec 2021 11 

 

Již čtvrtým rokem město Rabí využívá dotačního 
titulu z Plzeňského kraje na podporu budování tu-
ristické infrastruktury. V minulosti byly s jeho při-
spěním pořízeny 4 velké altány, 5 ks menších za-
střešených posezeních a historizující ukazatele za-
jímavých cílů.  

V letošním roce bylo zhotoveno sezení u kašny 
v Rabí, které tak doplní odpočinkovou část upro-
střed náměstí. O tom se mohli přesvědčit turisté na 
konci letošní sezony, kteří v klidu odpočívali a uží-

vali si klidného náměstí.  Od roku 2017 z Plzeňské-
ho kraje obdrželo město Rabí dotaci v souhrné výši 
300 tisíc a vynaložilo  ze svých prostředků dalších 
216.600 Kč.  

Díky této podpoře mohou nejen turisté, ale i místní 
obyvatelé, při svých toulkách posedět a vnímat klid 
krajiny kolem Rabí, Bojanovic a Čepic, nasávat tu-
ristický ruch na náměstíčku a přitom konzumovat 
výbornou „rábskou zmrzlinu“ od Lišků, nebo ze 
„šapita.                -mk- 

Na turistickou infrastrukturu čerpáme 

 

Cesty v krajině, červeně nově zpřístupněné úseky 

Rábské náměstí a nové lavičky, které navýší  kapacitu k posezení  
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Mnohokrát řešené téma. Jedi-
né místo, kde lze zhotovit zá-
chytné parkoviště pro turisty 
navštěvující Rabí, je pouze jed-
no.  

O tom, kde taková plocha může 
vzniknout, nerozhoduje jen měs-
to, které problematiku turismu 
vnímá a nějak řeší. Nemusí je řešit 
ani památkový ústav, který hrad 
Rabí pro stát spravuje. Rozhodují 
o něm orgány státní správy, tedy 
orgány vlastníka hradu. Památko-
vá péče nebo životní prostředí. 
Tyto orgány, zastupující stát, limi-

tují územní plán, ale v mnoha ob-
lastech tak činí opodstatněně. To 
se sice nemusí každému na první 
pohled zdát, ale věřte, že to tak 
prostě asi je. Nejen legislativa, ale 
i vlastnictví pozemků je rozhodu-
jící. Městu se v roce 2016 podařilo 
zakoupit 1,785 ha pozemků od 
místních obyvatel za cenu 803.205 
Kč. Ačkoliv bylo tehdy pořízení 
pozemků za 45 Kč/m2 předmě-
tem diskuzí v samotném zastupi-
telstvu tato investice se určitě do 
budoucna vyplatila.  Tyto poříze-
né pozemky byly v územním plá-
nu totiž předurčené k parkování a 

díky vstřícnosti tehdejších majite-
lů jsou v rukách města. Nemusí-
me vůbec přemýšlet o tom, kdyby 
takové pozemky vlastnili speku-
lanti. 

Není vše tak jednoduché, jak na 
první pohled vypadá. Nějaký čas 
od nákupu uplynul. Emoce  se 
vytratily, abychom je zase mírně 
rozpohybovali. Starosta podstou-
pil mnohá jednání s projek-
tantem, s odborem životního pro-
středí a také konzultacemi s mno-
ha odborníky, kteří se v této sféře 
dokonale orientují. Výsledek je, že 
čím více toho víte, tím méně mož-
ností máte. V první řadě finanční 
stránka takového projektu 
s komplexním řešením navazují-
cích věcí je velmi náročná. Kdyby-
chom po vzoru filmové postavy 
pana Lorence nastínili takovou 
výstavbu, o které zde píšeme, tak 
začneme následovně: „To víte, to 
máte opravu cesty od Rybárny 
k JZD, úpravu křižovatky u Rybár-
ny, přeložku telefonního vedení 
v pozemku odstavné plochy, skrýv-
ku, kamenivo, osvětlení,  veřejné 
záchodky, platební terminál se zá-

vorou, odvodnění plochy, 
zhotovení zpevněných a 
nezpevněných ploch a to 
jsme jen na začátku…..“ 
Cena ideálního řešení pře-
sahuje 10 milionů korun. 
Nové programové období 
dotací z EU počítá 
s podporou těchto projek-
tů, ale je otázka, čím je 
bude opět limitovat. Měs-
to v letošním roce vyzkou-
šelo, co přináší navedení 
vozidel směrem k JZD. 
Větší část prázdnin bylo 
náměstí obsazeno auto-
mobily vozíčkářů, imobil-
ních seniorů, svatebčanů a 
návštěvníků restaurací, a 
to pouze do omezené ka-
pacity.  

Parkování na Rabí bylo zase předmětem 
diskuzí a je to zcela pochopitelné 

 

180 automobilů turistů, kteří přijeli na státní hrad Rabí 

pokračování na následující straně 



Žádné zaplňování volných místeček, ale vozidla 
mohla stát jen po obvodu náměstí. Všechna ostatní 
mířila k JZD. Je třeba si přiznat, že občas auta stála i 
tam, kde neměla a operativně se to řešilo. Tahle se-
zona byla totiž, co do počtu vozidel, velmi zatěžující. 
Pokud by obec nepřistoupila k tomuto řešení, bylo 
by to velmi náročné i pro mnoho občanů, kteří mají 
automobily turistů před svými vjezdy, nebo na svých 
obvyklých parkovacích místech, třeba před bytovka-
mi. Tahle sezona nám ukázala, že odliv automobilů 
z náměstí je možný. Od roku 2014, kdy tržby za par-
kování činily cca 270 tis. Kč, jsme v letošním roce 
dosáhli 650 tis. Kč, i přes to, že průměrný počet ná-
vštěvníků hradu se každoročně pohybuje okolo 60 
tisíc platících. I tyto peníze jsou v rozpočtu města 
významnou položkou, která však ve své podstatě 
stejně končí, nebo bude končit, v turistické in-
frastruktuře, např. ve vybudování odstavné plochy. 

                  -mk-    Návrh řešení parkoviště 

Soukromá pláž na Rabí „majami bíč“ 

Řeka Otava nabízí místním obyvatelům, v době let-
ních prázdnin, příležitost k relaxu. Komu také ne. 
Přesunout se z přeplněného centra Rabí k řece je 
nutnost. Zchladit si tělo, poklábosit o tom, jak že to 
tam oni vedou, je zase náš rituál.  

Ano, vedou to ne úplně špatně. Rozhodně myslí na 
budoucnost. Ono, kdyby se zachtělo nějakému vlast-
níkovi, pronajímateli půdy, Vás jednoduše vykázat 
ze svého pozemku, který okupujete k rekreaci,  tak 
máte „smolíka“. Jednoduše pozemek budete muset 
opustit. Pokud neopustíte, tak rozmetadlo chlévské 
mrvy vás k tomu donutí, pokud zemědělec rozhod-
ne, že louku pohnojí, aby vám odpočinek znepříjem-
nil.  

Městu se podařilo směnit pozemek u řeky, kousek 
od Rybárny a žichovicko-rábského mostu. Místo je 
historicky „nejen rábskými“ užíván k odpočinku. Dí-
ky vstřícnosti paní Ottisové z Rabí, která se směnou 
souhlasila, můžeme my rábští, bojanovičtí i čepičtí 
užívat pozemek, který je nás všech.  

Město počalo s pravidelnou sečí, aby se trávník upra-
vil. Dále bylo umístěno zastřešené posezení a písko-
viště s košem, které obstaral Roman Lupíšků s tať-
kou. Obec ještě umístí odnímatelné schodiště ke 
vstupu do vody a informační cedule.  

Když něco začnete dělat, tak vždy přijdou nové a 
nové problémy. Začnou zde zastavovat vodáci, kteří  
chtějí navštívit hrad. Pak se dostaňte do vody přes 
uvázané loďky.  Pak přijede mládež, která přenocuje, 
rozdělá oheň a zanechá po sobě nepořádek. Nejen 
toto vnímá vlastník pozemku a chystá se je řešit, aby  
bylo místo oázou klidu. A přístup pro pěší 

(vlastníky) není žádným problémem, na to pamatuje 
katastrální zákon.                

Tak pokud zase přijde léto jak má být, tak určitě se 
potkáme na „naší plovárně“, které místní říkají 
„majami bíč“. Je naše a my všichni místní uživatelé 
máme možnost toto místo zlepšovat a udržovat. Dě-
láme to totiž  pro sebe.               -rd- 

Pískoviště pro děti u řeky Otavy 

Pozemek  u řeky ve vlastnictví města Rabí 

Prosinec 2021 13 

Žlutě vyznačen poze-

mek města a oranžově 

„majami bíč“ 
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Osvětlení v obci Bojanovice, které 
bylo zhotoveno společně 
s výstavbou nových autobusových 
zastávek, je od února 2021 napoje-
no oficiálně na odběrné místo, 
které je ve vlastnictví města Rabí. 
Spotřebu elektřiny bude hradit 
MěÚ přímo dodavateli energie a 
údržbu osvětlení si obec bude za-
jišťovat ve vlastní režii. Jedná se 
tedy o část osvětlení, kterou vlast-
ní a provozuje město.  

     Určitě stojí za připomenutí, že 

osvětlení v obci Rabí, Bojanovice a 
Čepice je od roku 2000 ve vlast-
nictví společnosti ČEZ Služby 
(dříve Západočeská energetika). 
Do roku 2000 byla vlastníkem té-
to důležité infrastruktury obec, 
která ji však prodala. V Rabí bylo 
tehdy 45 světelných bodů, které 
byly prodány za 84470 Kč, 
v Bojanovicích 9 světelných bodů 
za 24.867 Kč a v Čepicích 14 svě-
telných bodů za 17003 Kč. Výnos 
z této transakce byl pro obec ce-

lých 126340 Kč. Hodnota tehdy 
prodávané infrastruktury by byla 
s odstupem 21 let, čili v dnešní 
době, o jednu nulu vyšší. Dnešní 
reálná tržní hodnota osvětlení, 
s několika investicemi ze strany 
vlastníka činí odhadem 4 miliony.          

     Abychom vše dali do správ-
ných souvislostí, je nutné zmínit, 
že tehdejší nový vlastník této in-
frastruktury vybudoval, následně 
po prodeji, osvětlení v podhradí. 
Právě instalací historizujícího 
osvětlení v podhradí, byl obhajo-
ván prodej. Prodat za „směšné 
peníze“ infrastrukturu a podmi-
ňovat tento prodej nemalou in-
vesticí do dalšího rozvoje, který 
musel učinit nový vlastník, znělo 
tehdejším zastupitelům velmi vý-
hodně. Politika podnikatelského 
prostředí v tomto odvětví je však 
taková, že hodnotu jakékoliv in-
vestice do osvětlení, zaplatí uživa-
tel v ročním paušálu (město) za 
odpisovou dobu deseti let. Paušál 
se však po deseti letech nesnižu-
je!!! Ten zůstává stejný i po deseti 
letech a je výnosem vlastníka 
osvětlení. 

     V posledních letech jsme ob-
novili, nebo opravili, mnoho svě-
telných bodů. Tyto naše investice/
opravy jsme si platili ze svého. 
Jedná se tedy o náš majetek, a 
z těchto nově obnovených světel-
ných bodů platíme pouze paušál 
za energii a údržbu oproštěnou o 
odpisovou hodnotu takové inves-
tice. V takovém případě činí pau-
šál za jedno naše světlo cca 200 
Kč/měsíc. Pokud by si ho opravo-
val vlastník (ČEZ Služby) účtuje 
nám cca 800 Kč/ měsíc. 
V takovém případě, za deset let, 
zaplatíme mimo údržbu a spotře-
bovanou energii investici do ob-
novy, a za reálnou dobu životnos-
ti světla, ho zaplatíme třeba ještě 
třikrát, a to se přece vyplatí…. Ja-
kékoliv doplňování nových           

pokračování na následující straně 

Obec osvětluje veřejná prostranství, ale ta 
soukromá osvětluje kdo? 
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Celý rok 2021 byl celkem hektický, 
ale který není? Tlak v práci zná 
jistě většina z vás čtenářů. Mini-
málně ti, kteří jsou ještě zapojeni       
v běžném pracovním procesu. Ale 
z praxe víme, že pokud jste pen-
zisté, tak toho času máte ještě 
méně. Prostě vůbec nic nestíháte. 
Běžná správa obce, ale i ta stát-
ní ,rok od roku bují a bují, ale nic      
s tím nenaděláme a jen si po-
vzdechneme. Když k tomu všemu 
přičteme osobní spory jedinců, 
kteří hledají problémy tam, kde je 
chtějí najít, máme všichni o zába-
vu postaráno.  

Neříkám, že vše kolem nás na ob-
ci funguje ideálně. Vše se mění      
v čase a jediné co nám zbývá je, 
reagovat rychle. Oblastí, které 
jsou    v naší kompetenci, je velmi 
mnoho, ovšem s čistým svědo-
mím mohu říct, že všichni, kteří 
se podílejí na správě obce, dělají 
vše jak nejlépe umí. Za to jim pat-
ří nejen výplata, ale i velký dík 

ode-mne jako od starosty, ale i 
jako  od občana //DĚKUJI VÁM//. 
Zároveň děkuji všem, kteří se 
prostě podílejí na veřejném životě 
zde v Rabí. Mezi ně patří brigád-
níci obsluhující parkoviště, lesy a 
údržbu v obci, knihovník, pracov-
níci MŠ Rabí, a v neposlední řadě 
i zastupitelé. Dovolím si říct, že 
posádka lodi jménem obec Rabí 
na konci letošního roku nezakot-
ví, a v období vánočních svátků 
propluje pomalu kolem vašich 
břehů, aby   v roce 2022  pokračo-
vala plnou parou vpřed. Běžná 
činnost, projekty apod. mají pře-
sah a nikdy vlastně nekončí. Jako 
dočasný kapitán této společné 
lodi vám přeji, aby ta naše společ-
ná plavba byla pro vás více pří-
jemná, než naopak :-). Jako dočas-
ný kapitán na čtyři roky připomí-
nám, že příští rok je volební. Loď 
pluje dál (obec a její správa), bez  
ohledu na to, komu bude povole-
no kormidlovat. Chci zde také 

vyvrátit mylné informace o tom, 
že již nebudu chtít točit tím ko-
lem. Na kapitánském můstku je 
velmi mnoho rozdělané práce a 
pokud bude vůle pasažérů, tak na 
něm setrvám. Ostatně největší 
roli v tom, jak to vlastně bude, 
hraje fakt, kolik pasažérů kapitán  
„něčím naštval“ :-).. Vše bude tak 
jak má být a pevně věřím, že ten 
volební rok bude hlavně bez zby-
tečných emocí. Ty však může vy-
volat mnoho jiných důležitých 
věcí, které jsme v průběhu toho 
letošního řešili.  

Změna vyhlášky o odpadech 
pro rok 2022, která je vyvolána 
novou legislativou v odpadovém 
hospodářství, trochu upravila po-
platkovou povinnost občana. Po-
platek bude pro chalupáře a obča-
ny od 15 let ve výši 650 Kč na oso-
bu, či za nemovitost. Děti do 15 let 
včetně, mají poplatek snížen na 
400 Kč.   V následujících letech se     

...Letem světem 2021 z radnice 

světelných bodů je obtížné, a to 
především z důvodu, že nejsme 
vlastníkem celé této infrastruktury. 
Pružnost firmy je taková jaká je, 
(peníze tečou a tečou) a pokud 
něco chceme, tak to stojí neúměr-
né náklady, které se projeví navý-
šením každoročního paušálu.  

     Starosta vysvětluje: „Pokud 
vám nesvítí veřejné osvětlení přesně 
tam kam chcete, vzpomeňte si na 
zastupitele z roku 2000, kteří v čele 
se starostou tuto důležitou in-
frastrukturu prodali. Pokud je tento 
základní argument nepřijatelný, 
máme další. Pouliční osvět-
lení je orientačním osvětle-
ním, které nemůže obsáh-
nou všechna zákoutí obcí, 
ale rozhodně se i ve špatně 
osvětlené obci neztratíte. 
Ztratit se však můžete na 
neosvětlených dvorcích, 
dvorech, usedlostech a 
zahradách uvnitř zástav-
by. Tam totiž ve většině 
případech není žádné ori-

entační osvětlení. Tyto absolutně 
tmavé dvory jsme jako malí kluci 
navštěvovali při nočních bojových 
akcích. Věděli jste o tom? Jediný, 
kdo o tom určitě věděl, byl váš pes.“         

Náklady na provoz osvětlení v roce 
2021 budou činit celkem 291979 Kč. 
ČEZ Služby spravují a provozují 
osvětlení ve 186 z 501 obcí Plzeň-
ského kraje. Infrastruktura osvětle-
ní byla před 20 lety prodána obcí 
za 126340 Kč. Čas vrátit nejde a i 
špatná rozhodnutí jsou nesmaza-
telně zapsána do historie a tvoří 
budoucnost.  

Stojí určitě za připomenutí, že tři 
historické lampy u kašny montova-
la v roce 2018 obec, a je tedy vlast-
níkem.  Starosta si dojel pro tři liti-
nové stožáry do Prahy k firmě 
Pechlát a syn, a s kolegou Petrem 
Balcarem a Láďou Pretlem je kom-
pletně nainstalovali vč. přivedení 
kabeláže. Starosta: „Pokud bychom 
tyto lampy chtěli nechat nainstalo-
vat od vlastníka celé infrastruktury, 
tak v lepším případě platíme jak 
mourovatí a v horším nesvítíme u 
kašny dodnes“.         -rd- 

Od roku 2015 obec osvětlila: 

Přechod pro chodce na náměstí v Rabí (společně s nadací ČEZ—Oranžový přechod 

Kašna na náměstí  - (3 x litinové lampy) 

Bojanovice výjezd směrem na Rabí (3 x světelný bod)  

Bojanovice průtah u zastávek (12 x led světelný bod) 

Rabí (1 x sv. bod  ulička k bytovkám č.p. 149 + 1 x sv. bod náměstí u bazaru Duha) 

Rabí kostel (3 x světelný bod + zvonice) 

Rabí hřiště (osvětlení plochy 1 s stožár) 

Čepice (realizace—cesta k zastávkám na Sušici (6 x led světelný bod) 

….nebojte další snad přibudou…. 

pokračování na následující straně 
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bude zřejmě s celkovou sazbou 
hýbat směrem nahoru. Ono totiž 
tohle mírné zdražení nereflektuje 
ani inflaci od doby, kdy byl vybí-
rán. Od roku 2011 byl poplatek 
500 Kč a náklady na odpady mno-
hem nižší než v současné době.  

Obec zakoupila dům č.p. 17 v Rabí 
a rozvířila tím mnoho otázek a 
nedala moc odpovědí. Tento dům 
bývalé hospody u Lva a později 
školní jídelny a domu služeb po-
slední léta sloužil jako bazar Du-
ha. Majitel objektu (pan Turek) se 
rozhodl k prodeji. Lukrativní ne-
movitost, která má velký poze-
mek, který míjíme cestou ke kul-
turnímu domu, byl prodáván za 
cenu 6.2 mil Kč. Přiznám se, že od 
roku 2015, kdy jsem s panem Tur-
kem řešil různé záležitosti, tak 
jsem vždy naléhal, že kdyby jen 
někdy prodával, ať se nám ozve. 
Pár let uběhlo a trh s nemovitost-
mi doznal změn. Pár potenciál-

ních investorů projevilo zájem o 
nákup. V jednání jsem však ne-
přestal a dohodou, kterou posvě-
tilo zastupitelstvo, jsme objekt 
pomocí výhodného úvěru  za 5,6 
mil Kč pořídili. Priorita následují-
cích let je uhradit úvěr. Zhotovit 
novou střechu a hledat možnosti 
využití objektu, které budou kofi-
nancovány dotačními tituly. Mož-
ná před rekonstrukcí zde umístit 
infocentrum a muzeum. Byty? 
Běžné určitě ne, objekt na to není 
úplně vhodný. Co třeba v přízemí 
opět dům služeb, pošta, knihovna 
a infocentrum...možná i místnost 
pro maséra, nebo jinou službu. 
První patro? Co třeba chráněné 
bydlení  s klienty, kteří mají pří-
spěvek na péči a chtějí žít samo-
statně, ale za asistence pečovate-
lů? Ano jedna z možností. Celý 
dvůr za objektem bude možná 
sloužit k manipulaci s tříděnými 
složkami a do budoucna třeba 
sběrný dvůr? No možností je hod-

ně, ale ta první je vlastnictví, a 
to je zařízeno. 

V Bojanovicích na průtahu ko-
lem zastávek byly v letošním 
roce nainstalovány orientační 
ukazatele rychlosti za přispění 
Plzeňského kraje. Ano, rychlost 
nesníží, tu snižuje řidič pro-
střednictvím několika částí těla, 
oči—hlava—noha na plynu. 
Orientační ukazatel podle sta-
tistik těm očím dá signál, který 
hlava vyhodnotí a podle potře-
by zareaguje. Pokud není rych-
lost snížena, chybu nelze hledat 
v ukazatelích, nýbrž v řidičově 
hlavě. Pokud bychom však hla-
vám nepomohli, tak bychom 
byli vyhodnoceni, že děláme vše 

bezhlavě, a to my přece v zásadě 
neděláme....   

Kácení stromů je vždy doprováze-
no mnoha emocemi. Obec vlastní 
desítky stromů, u kterých je prů-
běžně sledován  stav a vitalita. 
Odpovědnost od A do Z je na 
vlastníkovi. Není nic horšího než 
čelit emotivním útokům, ale horší 
by bylo čelit např. trestnímu stí-
hání z usmrcení z nedbalosti. 
Abychom předešli těmto scéná-
řům, museli jsme pár stromů po-
razit. Lípa v Rabí u křižovatky na 
Budětice (odumřelý strom), dále 
strom       v Bojanovicích 
(ohrožující el. vedení a domy), 
stromy v Čepicích u řeky a u auto-
busové zastávky (konec jejich ži-
votnosti - krátkověká dřevina, to-
pol). Akce jsme provedli za pomo-
ci hasičů     z Horažďovic, kterým 
patří velký dík. Bez nich bychom 
to opravdu asi nedali.                         
-mk- 

 

č.p. 17 

        Zastávky Bojanovice—ukazatel rychlosti          Kácení lípy u křižovatky na Budětice 
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 Bahenní koupele u „majami bíč“  
  …...ty jsou minulostí 

Kdo chodil k řece Otavě na Rabí, tak poslední 
dobou, asi několik let, mohl nabývat pocitu, že se 
louka u „majami bíč“ stává bahenní lázní. Mohl 
za to potok, který teče z Hubenova od Budětic. 
Koryto potoka bylo zanesené natolik, že si voda 
postupně razila cestu kudy mohla a v podstatě do 

řeky ani nedotekla. Celá 1/3 louky u řeky byla 
podmáčená. Obec zajistila ve spolupráci s OD 
Soběšice vyčištění koryta, které opět odvádí vodu 
do řeky. Od konce léta se již nechalo dojít na pláž 
nezabahněnou nohou.             -mk- 

 

 

Odbahnění  bezejmenného potoka do kterého ústí VKV 1 z Rabí  



Silnice z Horažďovic do Sušice je nově opravena. Při 
průjezdu Rabím si kladete otázku, proč není průtah 
také opraven? Starosta jednal o možných řešeních s 
vlastníkem komunikace, kterým je Plzeňský kraj za-
stoupený Správou a údržbou silnic. Při opravě průta-
hu se musí  opravit obrubníky a chodníky, které ve-
dou od náměstí směrem k odbočce na Budětice. Dá-
le je třeba vyřešit výměnu několika domovních vo-
dovodních přípojek.  Oboustranným jednáním bylo 
dohodnuto, že oprava průjezdu přijde na řadu, až 
bude vše vyřešeno ze strany města. Není nic však 
jednoznačné, jak může vypadat. S touto akcí souvisí 
i další věc, která je také řešena a článek o ni je níže.  

                        -rd- 

Průtah Rabím, opraví se? 

Bezpečnost na silnici II/169 u Rabí 
Každý rok je na této silnici množství nehod. Jedná se 
totiž o velmi  frekventovanou komunikaci, která 
spojuje Horažďovice se Sušicí. Otázka bezpečnosti je 
řešena i místní samosprávou, která může přenést 
požadavky na správce této silnice. Řešení bezpeč-
nosti je poté dále konzultováno s dopravní policií.   
Mnohé nápady, jak něco upravit, jsou dvousečnou 
zbraní, a je třeba zohledňovat širší vztahy. Na silnici 
se pohybují nejen vozidla, ale i chodci a cyklisté. 
Když něco upravíte pro vozidla, nemusí to nutně 
znamenat, že to bude vhodné například pro cyklisty. 
Vhodná řešení je třeba nacházet, a to bylo předmě-
tem jednání místní radnice o situacích, ke kterým 
dochází na začátku Rabí ve směru od Sušice. 

Mnoho z vás řidičů se dostalo určitě do nepříjemné 
situace, když jste se v táhlé zatáčce při výjezdu z Ra-
bí na Sušici potkali s dalším protijedoucím vozidlem. 

Pokud se do takové situace připletete  jako cyklista, 
tak jde opravdu o centimetry, které vás dělí od koli-
ze.  

Starosta: „Abychom zlepšili bezpečnost inkriminova-
ného úseku, inicioval jsem schůzku se správcem ko-
munikace a dopravní policií. Nabízí se rozšíření vo-
zovky, které bude mít zásadní vliv  na bezpečný prů-
jezd vozidel. Bylo společně  deklarováno se správou a 
údržbou silnic, že v příštím roce (2022) se zadá pro-
jekt a celá akce se zařadí do zásobníku akcí na 
„SUSce“. Osobně jsem se několikrát v tomhle místě 
dostal do svízelné situace, ať už to bylo jako cyklista, 
nebo řidič. Zatím jsme na úplném začátku, a projek-
tem bude třeba vyřešit mnoho věcí. Například odkup 
pozemků, vytvoření opěrných zídek, odvodnění komu-
nikace a nejen to. Přeji si, aby nás při cestě za realiza-
cí potkalo co nejmíň překážek. “                 -rd-
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Usnesení č.12/2020 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 14. 12. 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 7,  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu Václava Hejpetra a Petra Balcara a zapisovatelkou 
 p. Zdeňku Hrabovou.  
Pro  7  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro  7  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění HG vrtu na pozemku 
1) č. p.  354/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím 
2) č. p.   17/1 v k.ú. Čepice 
Pro         7                   Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rekonstrukci jezu v k.ú. Rabí dle předloženého projektu.  
Pro        7                     Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dohodu o ukončení nájmu s p. Pavlem Ottisem a p. Miroslavou Za-

hrádkovou a obsazení bytu č. 12 a č. 13 dle předloženého návrhu. 
Pro         6                    Proti             0            Zdrželi se           1 (p. Koutníková) 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 

na připojení vrtu HV3 ve dvou stupních, firmu VAK Servis s.r.o. za nabídkovou cenu 1. stupně zpracování 
39.000 Kč bez DPH a 2. stupně zpracování 159.000 Kč bez DPH, který bude realizován při akceptaci dota-
ce ze SFŽP. 

Pro        7                     Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení pozemků v k.ú. Rabí dle přiloženého návrhu. 
 
Pro        7                   Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet na rok 2020 v paragrafech 
   - Příjmy ve výši celkem 11.066.700,00,- Kč 
   - Výdaje ve výši celkem 21.066.700,00,- Kč 

Schodek rozpočtu ve výši 10.000.000,00,- Kč bude hrazen z dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 
(důvodem čerpání úvěru je financování investiční akce pomocí dotace - ex post).  

Pro       7                     Proti           0              Zdrželi se           0  
Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 dle předloženého návrhu. 
Pro           7                 Proti                        Zdrželi se           0 
Tento bod nebyl schválen 



11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč Oblastní charitě Sušice a provedení 
potřebné změny v rozpočtu. 
Pro            7                Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření dle návrhu. 
Pro            7                Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí daru od Plzeňského kraje do svého majetku. Předmětem daru 

jsou pozemky dotčené úpravou autobusových zastávek k.ú. Bojanovice pod Rabím, p.č.  dle přiloženého 
návrhu. 

Pro             7               Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 

Usnesení č.13/2021 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 14. 04. 2021 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 8,  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Marii Jamrichovou a p. Václava Hejpetra a   zapi-
sovatelkou p. Zdeňku Hrabovou.  

Pro  8  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro  8  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

umístění stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemku č. 465, k.ú. Rabí“ dle přiložené situace, 
napojení stavby na místní komunikaci p.č. 1755 v k.ú. Rabí a zřízení sjezdu, 
napojení ČOV do zatrubněného potoka a zřízení věcného břemene 

Pro        8                    Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1773 v k.ú. Rabí o výměře 12,76 m2 (5 

Kč/m2/rok) s výpovědní lhůtou 1 rok, za účelem zřízení vjezdové brány k nemovitosti č.p. 80. Uskutečně-
ní pronájmu je podmíněno souhlasem DI PČR Klatovy a vlastníkem přilehlé komunikace II. třídy.  ZM 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro        8                     Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem pozemků, vedených jako ostatní plocha v k.ú. Čepice, o 

výměře 0,3318 ha, p.č. 810/2, 1193/2, 811/3, 809/8, po předchozím uveřejnění záměru, za cenu 3000 Kč/ ha. 
Plnění nájmu je uskutečněno od 1. 1. 2021. ZM pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Pro           8                  Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
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7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr pronájmu části pozemku 1738/2 v k.ú. Rabí o výměře 40 m2 (5 
Kč/m2/rok), která je zastavěna plotem a drobnou stavbou budoucího nájemce. ZM pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.   

Pro        8                     Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje prodej oddělené části z pozemku 1777/1 o výměře 7m2, za cenu 45 

Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.   
Pro         6                  Proti           0              Zdrželi se           2 (P. Leopold a p. Löffelmann)  
Tento bod byl schválen 
 
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vzájemnou bezúplatnou směnu pozemků p.č. 332 v k.ú. Rabí ve vlast-
nictví města Rabí za pozemky p.č. 243/14 v k.ú. Rabí a podílu 1/25 na společné cestě pozemků p.č. 243/22, 
221/7, 243/20, 243/49, 243/36, 243/30 ve vlastnictví Marie Ottisové, za účelem vybudování odpočinkového 
místa pro občany u řeky Otavy. Náklady spojené se směnou hradí město Rabí jako vyvolavatel směny. ZM 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Pro        8                    Proti           0              Zdrželi se           0  
Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje nákup lesních pozemků:  

p.č. 1642/3 v k.ú. Rabí o výměře 1921 m2 za 15 Kč/m2, 
p.č. 1292 o výměře 3003 m2 a p.č.1293 o výměře 946 m2 v k.ú. Rabí za cenu 15 Kč/m2. 

       ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
Pro         8                   Proti                        Zdrželi se           0 
Tento bod nebyl schválen 
 
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky a.s. , ve výši Kč 7 700 000,- se splat-

ností 31.12.2024, na základě předloženého návrhu úvěrové smlouvy. ZM pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy. 

Pro          7                  Proti           0              Zdrželi se           1 (p. Leopold) 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje: 

a) Oprava nemovité kulturní památky – zřícenina kaple Všech Svatých, 
b) Turistická infrastruktura – Rabí, 
c) Oprava místní komunikace Rabí- Bojanovice, III. Etapa, 
d) Zachování prodejny v části obce Čepice, 
e) Podpora JSDHO Rabí, kat. III, 
f) Ukazatele rychlosti v okolí autobusových zastávek v obci Bojanovice.  

Pro             8               Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí příspěvku PK na dopravní obslužnost v roce 2021 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy. 
Pro              8              Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje:  

Účetní závěrku MŠ Rabí za rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem  19.942,31 Kč, 
Rozdělení hospodářského výsledku - fond odměn 942 Kč, rezervní fond 19.000,31 Kč. 

Pro              8              Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření dle návrhu. 
Pro              7              Proti           0              Zdrželi se           1 (p. Leopold) 
Tento bod byl schválen 
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16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vzájemnou bezúplatnou směnu pozemků p.č. 1046 a 1049 v k.ú. Rabí 
ve vlastnictví města Rabí za pozemek p.č. 1422/8 v k.ú. Budětice a podíl ve výši 1/25 na pozemcích 1423/13, 
1423/12, 1423/26 ve vlastnictví Davida Kučery. Náklady spojené se směnou hradí iniciátor směny, David 
Kučera. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

Pro               8             Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 

Usnesení č.14/2021 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 26. 05. 2021 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 7,  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Václava Hejpetra a p. Marii Růtovou a zapisova-
telkou   p. Zdeňku Hrabovou.  

Pro  7  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro  7  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a) dar místním spolkům za komunitní činnost ve výši: 15.000 Kč pro- SDH Rabí, SDH Čepice, SDH 
Bojanovice, ROSa Rabí, a MS Březinka, vč. příslušných rozpočtových změn, 

b) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč spolku Kulturně vlajeme na pořádání hudebního festi-
valu Ruinfest a ve výši 10000 Kč pro SDH Čepice na uspořádání srazu harmonikářů, vč. přísluš-
ných rozpočtových změn. 

Pro          7                  Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a)   zpracování odborného posudku v roce 2021 k realizaci průzkumných vrtů v souladu se zákony a 
směrnicemi, 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 provedení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2021. Cena posudku činní 24.000 Kč 
bez DPH, 

b)    podání žádosti o dotaci v roce 2021 z MŽP na zhotovení průzkumného vrtu z důvodu zajištění 
zásobování 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, pu-
blicita, administrace) a provedení potřebné úpravy v rozpočtu r. 2021.  

Pro           7                  Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p. p. č. 1184/1 v k.ú. Čepice ve pro-

spěch  
města Rabí. 
Pro          7                   Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
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7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a)   financování akce: Nákup nemovitosti + zahrada přímo v intravilánu, v k.ú. Rabí úvěrem ve výši 

5.600.000 Kč od Komerční banky a.s. s úrokovou sazbou 1,89 % p.a. z jistiny, fixací 5 let a celko-
vou maximální dobou splácení 15 let, 

b)    nákup nemovitosti p.č. KN st. 25 (994m2) a KN 51 (358 m2) v k.ú. Rabí za dohodnutou cenu 
5.600.000 Kč a provedení potřebné úpravy v rozpočtu.     

Pro           6                  Proti            0             Zdrželi se            1 ( p. Löffelmann) 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku 

vlastníka pro akci: „Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Pro          7                 Proti           0              Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a)    přijetí dotace z Plzeňského kraje v programu PSOV ve výši 270.000 Kč na akci: Oprava místní 
komunikace Rabí – Bojanovice, III. etapy 

b)    přijetí dotace z Plzeňského kraje v programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v 
PK pro rok 2021 ve výši 50.000 Kč.  

Pro            7                Proti           0              Zdrželi se           0  
Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytů č.1 a č.5 v č.p. 149 dle návrhu. 
Pro            6                Proti           0              Zdrželi se           1 (p. Strolený) 
Tento bod byl schválen 
 

Usnesení č.15/2021 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 23. 06. 2021 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 6,  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Václava Hejpetra ml. 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 agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 3000 Kč na projekt – Vybavení Sva-

tojánského centra.  
Pro        6                    Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zadání projektové dokumentace pro opravu povrchu akce: „Oprava 

dílčí části nadregionální dálkové cyklotrasy č.12 – Žichovice – Velké Hydčice – časti na k.ú. Rabí“ firmu 
Boula IPK s.r.o., Inženýrská a projektová kancelář, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 280 35 461 za 
nabídkovou cenu 36.740 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy a provedení potřebné úpravy 
v rozpočtu. 

Pro       6                      Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 

Prosinec 2021 23 



6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
závěrečný účet města Rabí za rok 2020 - bez výhrad, 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rabí za rok 2020 s výrokem - bez výhrad, 
účetní závěrku za rok 2020.  

Pro        6                     Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
7)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodavatele akce: „Oprava části místní komunikace Rabí – Bojanovi-

ce“ firmu Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04  České Budějovice dle nabídky a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo a provedením potřební úpravy v rozpočtu. 

Pro          6                   Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

přijetí částky 30.000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na zachování prodejny v obci Čepice, 
poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč na zachování prodejny v obci Čepice. 

Pro            6                 Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
9)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje na všech odběrných místech dodavatele el. energie firmu MND a.s..  
Pro           6                  Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
10)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví. 
Pro             6                Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
11)   Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření dle návrhu. 
Pro             6                Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
12)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu: Novostavbu garáže Čepice k.ú. Čepice u Sušice, p.p.č. 35/2 a 

její připojení na místní komunikaci. 
Pro             6                Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
13) Zastupitelstvo schvaluje:  
a) pořízení ukazatelů rychlosti do obce Bojanovice od firmy SOFT-RADIO s.r.o.  a přijetí dotace ve výši 
90.000,- Kč 
b) JSDO Rabí – pořízení podvozku na osazení stávající skříně PS12 a přijetí dotace ve výši 32.000,- Kč    
Pro             6                Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 

Usnesení č.16/2021 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  
ze dne 15. 09. 2021 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 7,  
ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. Václava Hejpetra ml. a p. Bohuslava Barborku 
  a   zapisovatelkou p. Zdeňku Hrabovou.  
Pro  7  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
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2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujícího bodu. 
Pro  7  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3)  Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odkup lesních pozemků v k.ú. Bojanovice o celkové výměře 12057 m2 

za dohodnutou cenu 8 Kč/m2 (KN 151, KN 190/2, KN 191, KN 223/3, KN 457, KN 1232/1).  
Pro          7                  Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odkup oddělené části pozemku 1257/4 z pozemku 1257/2 v k.ú Rabí za 

dohodnutou cenu ve výši 1 Kč. 
Pro        7                     Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
6)  Zastupitelstvo města neschvaluje záměr zveřejněného prodeje oddělené části z p.č. 1271/3 v k.ú. Rabí.  
Pro        7                     Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
7 Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

výmaz věcného břemene na pozemku p.č. 1205/1 a zřízení nového věcného břemene na pozemku 1205/1, 
1189, 34/3 v k.ú Čepice ve prospěch nemovitosti p.č. KN st. 20 a st. 28,   

směnu pozemků po předchozím uveřejnění záměru, p.č. 28/2 a 1205/8 v k.ú Čepice, a rozdělení nákladů 
za celé řízení rovnoměrně na oba účastníky.   

Pro        7                     Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení vozidla VW Caddy LIFE vč. příslušenství za dohodnutou 

kupní cenu 75.000 Kč a provedení změny v rozpočtu. 
Pro          6                   Proti            0             Zdrželi se            1 p. Leopold 
Tento bod byl schválen 
 
9)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

stavbu: „Farmový chov jelení zvěře“ dle přiložené dokumentace, 
Pro        7                     Proti            0             Zdrželi se            0 
 

stavbu: „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 113, 
Pro        7                  Proti            0             Zdrželi se            0 
 

stavbu „Domovní ČOV na poz.č. st 70 v k.ú. Rabí“ a umístění přípojky na pozemek města Rabí, 
Pro           7                  Proti            0             Zdrželi se            0 
 
 

stavbu: „Likvidace odpadních vod pro objekt na parc. č. 235/21 v k.ú. Rabí“.  
Pro             6                Proti            0             Zdrželi se            1 p. Leopold 
Tento bod byl schválen 
 
 
10)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu: „Vodovodní výtlak z UV do VDJ Žichovice“ a souhlasí s 

umístěním sítí do pozemku města Rabí a zřízení bezúplatného věcného břemene.. 
Pro           7                  Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
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11)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr budoucího umístění reklamního poutače na pozemku města 
Rabí p.č. 1763/22 v k.ú. Rabí firmě David Kučera za roční nájemné 5000 Kč za předpokladu že bude vy-
dáno kladné stanovisko Policie DI Klatovy.  

Pro            7                 Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí daru na restaurování hlavního oltáře kostela sv. Jana Ne-

pomuckého v Rabí ve výši zbývajícího podílu celé renovace (max. výše podílu 49.375 Kč z celkových 
734.993 Kč). 

Pro           7                  Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
13)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro budoucí vedení veřejného 

vodovodu na pozemcích dle GP a jednání s dalšími subjekty o budoucím umístění věcného břemene. 
Pro          7                     Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
14)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje jednání s OD Soběšice o nákupu lesních pozemků pro město Rabí v 

k.ú. Bojanovice p.č. 1055 a oddělené části pozemku od p.č. 1092/2 a pozemků v k.ú. Rabí p.č. 1606/2, 
1606/1, 1411/4  a částí pozemků oddělených od p.č. 1611/1, 1611/11, 1605/3. 

Pro           7                  Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
15)   )  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7 dle návrhu.  
Pro          7                   Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 

Usnesení č.17/2021 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  
ze dne 10. 11. 2021 od 17 hodin v zasedací místnosti Spolkového domu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 5,  
ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu Bohuslava Barborku, Jiřího Barborku a zapisovatel-
kou 
 p. Zdeňku Hrabovou.  
Pro  5  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů. 
Pro  5  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3)  Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí daru pro rok 2021 ve výši 15.000 Kč Oblastní charitě Suši-

ce na spolufinancování výkonu poskytovaných služeb pro město Rabí.    
Pro           5                 Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.1 k SOD „Rabí – požární zbrojnice“. 
Pro             5                Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
 



6)  Zastupitelstvo města schvaluje dočasné umístění septiku ZKD Sušice na pozemku p.č. st. 66 za dohodnu-
té roční nájemné 6000 Kč.  

Pro             5                Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a)   navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 2.345.150,-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 1.180.000,- Kč a 

- přistupující noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim a obec Neu-
razy       vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč; konkrétní 
výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy, 
 

c)  novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu 
    a ukládá starostovi města Rabí v tomto smyslu hlasovat na valné hromadě společnosti. 

Pro         5                    Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovnictví a pověřuje sta-

rostu výkonem této služby v zájmu opatrovaného E.Š. 
Pro            5                 Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
9)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č 8 a 9 dle návrhu.  
Pro          5                   Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
10)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti o dotaci v programu MMR na akci „Oprava místní 
komunikace v Rabí“, Náměstí – Dvůr, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 
117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zá-
sady podprogramu pro poskytování dotací k této akci. 
Pro            5                 Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vytvoření poptávky na opravu místní komunikace (zadní cesta Boja-

novice). 
Pro              5               Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
12)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje provedení vrtných prací k akci: „Hydrogeologický průzkumný vrt 

HV 01 pro obec Čepice, Čepice – zásobování vodou, Rabí, okres Klatovy“ vítěze poptávkového řízení fir-
mu V.H.S.H Jiří Horejš za nabídkovou cenu 332 600 Kč bez DPH. 

Pro                5             Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
13)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a) Obecně závaznou vyhlášku Města Rabí č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

  
b) Obecně závaznou vyhlášku Města Rabí č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového   hos-
podářství.  

Pro              5               Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
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Usnesení č.18/2021 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 13. 12. 2021 od 17 hodin ve společenské místnosti požární zbrojnice Rabí 
Počet přítomných zastupitelů 8,  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu Václava Hejpetra ml. a Jiřího Barborku a zapisova-
telkou 
 p. Zdeňku Hrabovou.  
Pro  8  Proti           0              Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujícího bodu. 
Pro  8  Proti        0                 Zdrželi se    0 
Tento bod byl schválen 
 
3)  Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění agendy MěÚ bez výhrad. 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 – 2025 dle přiloženého 

návrhu. 
Pro          8                  Proti          0               Zdrželi se         0      
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje Rozpočet na rok 2022 jako přebytkový. Z přebytku budou hrazeny 

splátky úvěru. 
 Příjmy: 22.494.820 Kč 
 Výdaje: 16.417.240 Kč 
 Financování: (splátky úvěru - požární zbrojnice a objekt čp. 17) 6.077.580 Kč 
Pro           8                  Proti           0              Zdrželi se         0          
Tento bod byl schválen 
 
6)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření dle přiloženého návrhu. 
Pro           8                  Proti             0            Zdrželi se           0 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje parkování vozidel na veřejném prostranství pozemku p. č. 1777/1  
    v k. ú. Rabí dle přiloženého plánku.    
Pro            8                 Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 
 
8)  Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje prodej části pozemku p. č. 811/1 v k. ú. Čepice 
Pro             8                Proti            0             Zdrželi se            0 
Tento bod byl schválen 

Nabídnuli jsme Vám přehled usnesení, které zatím nebyly  od posledního vydání RN zveřejněny. Využij-
te do budoucna možnost, zúčastnit se některé ze schůzí zastupitelstev. Průměrný počet občanů, kteří 
jsou na veřejné schůzi je jedna osoba. Po dlouhá léta  není zájem chodit na tyto schůze. Jestli je to tím, 
že před mnoha lety byly schůze velmi emotivní a bouřlivé, nebo je to tím že zastupitelé dělají práci od-
povědně a mají Vaší plnou důvěru? To je otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Mnoho obcí, mají 
před samotnými schůzemi pracovní zastupitelstva, kde proberou všechny záležitosti interně a dopředu 
se rozhodnou, jak budou hlasovat. Tenhle způsob vedení předem připravené schůze jsme měli naposle-
dy v roce 2015. Na schůzích je k jednotlivým bodům usnesení promítána prezentace. Je tak zajištěno, že 
není pochyb o tom, o čem zastupitelé rozhodují. Ke každému tématu je vedena diskuze, kdy jsou slyšet 
názory a především fakta, která dávají jasný pohled na věci. Veřejné schůze budou nově v zasedací míst-
nosti hasičské zbrojnice v Rabí, která nabízí příjemné prostory. Pevně věříme, že pokud vás komunální 
„politika“ jen trochu zajímá, přijďte si poslechnout nepřekroucené informace z první ruky, aby jste se 
mohli přesvědčit, že napříč spektrem stran, dělají všichni co mají. 
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Spolek ROSa musel i v roce 2021 výrazně omezit svoji 
činnost. Až do dubna trval zákaz akcí a shromažďo-
vání občanů a i potom se jen velmi ztěžka začínalo s 
plánováním kulturních setkání. 

Naší první vlaštovkou byl srpnový pořad Přemysla 
Ruta v konírně hradu Rabí s názvem „ Být ještě 
hodinku dítětem“. 

V září jsme začali přemýšlet o uskutečnění Nebíčka a 
peklíčka v hradu. Až do konce října jsme si mys-
leli, že se podaří tato bezvadná podívaná pro rodiče a 
děti zvládnout, ale restriktivní opatření vyhlášená 
vládou a ministerstvem zdravotnictví nás zastavila. 
Opravdu nejde u hradní brány počítat návštěvníky a 
přitom je kontrolovat, zda jsou očkovaní. To nám 
přišlo nefér a raději jsme akci sami zrušili. Počkáme 
na lepší časy. 

Podařilo se nám zorganizovat tradiční lampionový 
průvod na svátek sv. Martina. Přišlo asi 80 ná-
vštěvníků nejen domácích. Na všechny čekala krásná 
ohňová šou v podání spolku Vita Sua. Nechybělo ani 
malé občerstvení pro přítomné. 

Letošní rozsvícení vánočního stromu na 1.adventní 
neděli si nenechalo ujít asi 60 občanů, děvčata ze 
spolku upekla vánoční pochoutky, všichni se zahří-
vali horkými nápoji a těšili jsme se ze setkání, které 
nás opět nabilo energií. 

Náš rábský slaměný betlém je tento rok umístěn za 
výlohou domu čp.17, aby zase nějakého projíždějící-
ho automobilistu nenapadlo odnést si malého Ježíš-
ka. Je krásně osvětlený a za instalování patří dík za-
městnancům obce. 

Milí občané, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám 
stále projevujete účastí na  společných akcích, věří-
me, že zase nastanou příznivé časy pro naši spolko-
vou práci. Přejeme Vám radostné Vánoce a hlavně 
zdraví, které potřebujeme nejvíc. 

                                                                                  -mj-  

                            

Nouzový stav a pandemie Covid-19 
spolkům nesvědčí…. 

rábská mládež chodí o prázdninách  mimo klukovin „makat“ k obci….například museli 4 tuny uhlí přemístit  z bodu A do bodu B 



Dnes musím začít vzácnou fotografií 3 místních ce-
lebrit, která vznikla na setkání harmonikářů                
v Čepicích loňského léta.  Jistě poznáváte našeho 
pana starostu Miroslava Krauchera spolu se světově 
proslulým kytaristou Lubomírem Brabcem, majícím 
chalupu právě v Čepicích, a hradní ikonou 
Honzíkem Jíchou, který znal na hradě každý kámen, 
ale bohužel loni na podzim zemřel. 

Na hradě již dnes zůstaneme. Konečně se situace 
uvolňuje, návštěvníci se vrací a také ti, co dychtí po 
romantické hradní svatbě.  

Těch míst, které si snoubenci vybírají je hned 
několik – konírna, torion, Břeňkův palác nebo 
kostelní krypta. Svatba venku přináší některá 
nečekaná překvapení, jako je počasí či rušivé hluky, 
které nikdo nenaplánuje, že v okamžiku vyslovení 
nesmírně důležitého slovíčka – ANO- zrovna 
nepřeletí letadlo, nezabručí dron a nebo někdo v 
podhradí nepustí cokoliv, sekačku, cirkulárku, o 
hasičské siréně nemluvě. A pak se ozývá “neslyšíme, 
opakujte”, a tak nevěsta a ženich jsou nuceni se 
otáčet ke svému příbuzenstvu a k obveselení všech 
volat ze všech sil přes rameno ANO, ANO!!!  Někdy 
vznikají i propagační snímky s dravci Milana Záleše, 
různými plyšáky, pejsky a jinými atrakcemi. K vidění 

jsou i netradiční kostýmy. A někdy litujeme 
příbuzenstvo, když je nuceno čekat a čekat na novo-
manžele, kteří touží po fotoalbu z hradu. Vždy je to 
však pro hradní osazenstvo a náhodné návštěvníky 

velká atrakce, která má vždy stejné osoby, oddáva-
jícího, tedy pana starostu a matrikářku ( v součas-
nosti M.Kraucher a R.Půroková).  

 

 

 

Hrad je úžasnou kulisou a nápady nekončí. Jen lituji 
přátele z radnice, až jednou budou muset za 
snoubenci na věž. A to si pište, že k tomu  určitě 
dojde.                               -rt- 
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Jaká byla Vaše reakce na jaře loňského roku, při prvním uza-
vření škol z důvodu koronavirové 
epidemie? 
Už jsem s tím tak trochu počítal, protože v té době se nemoc 
šířila v Itálii a byla jen otázka času, kdy se dostane k nám. 
Školy byly uzavřené od 12. března (pokud si to dobře pamatu-
ji, tak jsme se tuto informaci dozvěděli na začátku týdne). 
Předpokládal jsem, že to bude na týden, maximálně na dva. 
Nakonec jsme se vrátili do třídy až někdy v květnu. 
Učíte anglický jazyk a 5. ročník na prvním stupni základní 
školy. Bylo těžké přejít na současnou on- 
line výuku? 
V první fázi od března do května 2020 to bylo poměrně chao-
tické. Ministerstvo nevydalo žádný manuál, jak by měla onli-
ne výuka probíhat, takže si to každá škola dělala po svém. U 
nás to probíhalo formou zadávání učiva a domácích úkolů 
různými komunikačními kanály (mail, Bakaláři, WhatsApp, 
osobně, telefonicky). Každé pondělí jsem žákům připravil roz-
pis na celý týden, kde měli napsáno, co by měli který den 
udělat – v podstatě jsem jim posílal takovou přípravu na celý 
týden. Úkoly mi pak děti posílaly zpět na mail nebo What-
sApp, což ale nebylo úplně ideální kvůli kontrole a zpětné 
vazbě. Naštěstí na konci května byly školy opět otevřeny (i 
když to bylo na bázi dobrovolnosti) a mohli jsme 
v rámci možností úkoly zkontrolovat a zároveň zopakovat 
učivo, které děti během uzavírky škol měly 
probrat doma. Od října, kdy byly školy zavřeny podruhé, už 
byla distanční výuka mnohem organizovanější. Důvodů 
bylo hned několik: 
1) distanční výuka byla uzákoněna jako povinná (na jaře tomu 
tak nebylo a některé děti to pojaly jako 
prázdniny), 
2) škola počítala s možností, že nastane opět online výuka, a 
proto vybavila všechny učitele 
potřebnou technikou. 
3) ve škole jsme přešli na Google Workspace (všichni učitelé 
absolvovali školení, aby se naučili v tomto prostředí pracovat, 
všem učitelům a žákům byly vytvořeny školní e-mailové adre-
sy, byla zprovozněna Google učebna, přes kterou je možné 
zasílat domácí úkoly a vytvářet pracovní listy, začali jsme pou-
žívat Meet, přes který se dá vyučovat online), 
4) téměř všechny děti měly zajištěný přístup k internetu 
(rodiče do dětí zainvestovali a vybavili je potřebným vybave-
ním, sám jsem také rozhodil sítě a přes kamarády se mi poda-
řilo sehnat čtyři počítače, které jsem dětem věnoval – díky 
tomu se v mojí třídě připojuje všech dvacet dětí, z čehož 
mám velkou radost), 
5) v druhé půlce října se začala situace opět zhoršovat a vypa-
dalo to, že by školy mohly být opět uzavřeny. Začali jsme pro-
to s páťáky chodit každý týden do učebny informatiky a zkou-
šeli jsme si komunikaci přes Meet, ovládání Google Učebny, 

práci s e-mailem a využívání dalších stránek (např. 
Quizizz), které by se mohly při distanční výuce hodit. Díky 
tomu jsme neměli při přechodu na distanční výuku žádný 
problém (neřešili jsme zapomenutá hesla, připojování na 
schůzky atd.). 
Jaký může mít dopad tato forma výuky na sociální potřeby 
žáků? 
Když jsem se nedávno dětí ptal, jestli jim distanční výuka vy-
hovuje, odpověď byla až na výjimky záporná. Chybí jim osobní 
kontakt s kamarády, někteří mají problém s učením, někdo se 
těší na učitele. Děti sice spolu komunikují online (hlavně při 
hraní her), ale osobní kontakt to nenahradí. 
Co je pro Vaše žáky nejtěžší? 
Záleží na dítěti. Někdo zvládá učivo levou zadní bez pomoci 
rodičů, ale chybí jim kolektiv, kroužky nebo sport. Někdo má 
naopak problém s učením – místo pěti až šesti hodin denně 
mají jenom dvě, takže není na procvičení učiva tolik času a 
rodiče, kteří chodí do práce už nemají energii na to, aby večer 
seděli s dětmi nad učením (čemuž naprosto rozumím). Ale-
spoň dvakrát týdně máme online doučování, kam mohou děti 
přijít a probíráme to, co jim dělá problémy. Distanční výuka 
už prostě děti nebaví a mě taky ne. 
Jaká máte kritéria při hodnocení žáků při distanční výuce? 
Pro mě je nejdůležitější, aby se děti výuky účastnily a byly při 
ní aktivní, což většina dělá. Co se týká známek, připravuji jim 
testy buď v Google Učebně nebo v Quzizz. 
Naplňuje Vás tato profese? 
Určitě – každý den je jiný, při výuce čas pěkně utíká, na prv-
ním stupni nemusí člověk většinou řešit nějaké velké výchov-
né problémy, máme fajn kolektiv, plat je v pohodě a mám 
poměrně dost času na rodinu.    
                      -šk- 

31 Prosinec 2021 

Školy, covid, online, zpovídáme učitele Romana Lupíška 

Vážení čtenáři, jmenuji se Štěpán Kraucher a připravil jsem si pro vás rozhovor 
s mým bývalým učitelem, kterému všichni známí říkají Lupen. Článek sice při-
chází jak říká táta: „s křížkem po funuse“, ale kdykoliv se může všechno opako-
vat. Strejda Lupen mi dělal třídního učitele do konce školního roku 2020/2021    
v 5. třídě Komenského školy v Sušici. My jí říkáme „komenda“. Teď už jsem sice 
na druhém stupni ZŠ TGM v Sušici, ale s Lupenem se potkávám na Rabí, kde 
spokojeně žije. Pokud to půjde, tak budu dělat pravidelně rozhovory pro RN, 
ale pokud je táta bude tisknout s frekvencí, s jakou je tiskne, moc práce mít ne-
budu :-)         .....haha tati, teď jsem ti to nandal...  
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Příští číslo vyjde?  Kdo ví? Kdy???? 

Jménem celé Mateřské školy Rabí bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem, kteří nás svou pomocí a dob-
rosrdečností po celý rok podporují, všem, kteří se po-
díleli na realizaci našich vzdělávacích projektů. Velice 
si vážíme toho, že se v naší obci najdou lidé, kteří umí 
obětovat své vlastní pohodlí a volný čas ve prospěch 
dobré věci.  

Jmenovitě bychom rádi vyjádřili vděčnost panu Tau-
chenovi za jeho poutavou přednášku o lesním ptactvu, 
za darované okrasné dýně a živý stromeček, který zdo-
bí naši MŠ. 

Náš obdiv má také pan Maxa, který nás vzal na pro-
hlídku svého „včelího království“ a daroval nám skle-
nici medu. S panem Maxou a jeho manželkou, která 
napekla a nazdobila medové perníčky, připravila pro 
nás tematické omalovánky a skládačky, jsme prožili 
krásné smysluplné slunečné dopoledne. 

Děkujeme panu Touchovi, že celý rok trpělivě opravu-
je všechny naše dřevěné hračky. 

Nesmíme zapomenout na pana Nárovce, který se stal 
naším „pohádkovým dědečkem“. Při návštěvě knihov-
ny pro nás má pokaždé připravenou krásnou pohád-
ku. 

Naše poděkování patří také místním hasičům, kteří 
pro naše děti připravili zábavné interaktivní dopoled-
ne plné úkolů a her a paní Balcarové, která je ochotná 
pomoci vždy a se vším. 

Každé pomoci a podpory si neskonale vážíme. 

S blížícími vánočními svátky mi dovolte popřát Vám 
všem i Vašim blízkým krásné a klidné Vánoce. V no-
vém roce hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. 

S úctou, Hana Nováková (učitelka MŠ) 

Poděkování z MŠ Rabí  

   

číslo 53 31 


