
  

 
18. ÚNORA 2017  



2 

 

Jaký byl začátek tvé cesty k malování, 

jakým způsobem a kdy se rozvíjel tvůj 

talent? 

Myslím si, že každé dítě rádo maluje, 

tedy alespoň moje děti to tak mají. Asi 

jsem nebyla nějak zvlášť nadané dítě, 

ale malovat mě vždy bavilo.. a baví mi 

to čím dál více. 

Chodila jsi na nějaký výtvarný krou-

žek? 

To jsem nechodila. Měla jsem i jiné zá-

jmy, jsem dítě z vesnice a měla jsem dva 

Pionýry a motokáru. Nemůžu říct, že 

bych pořád jenom kreslila. Dospívání dá 

jednomu zabrat :). Navštěvovala jsem 

umělecky zaměřenou školu. Maturitní 

vysvědčení mám z oboru malíř, kameno-

sochař v Plzni (UMPrum). Tady jsem 

objevila svoji lásku k akvarelu a mozai-

ce. Vysokou školu (obor: sochařství) 

jsem bohužel nedokončila, protože jsem 

přišla do jiného stavu. Tak nečekaně, 

jako podzim do Krušnohoří :) 

Říkala jsem si, že by bylo dobré nějak 

obměnit grafiku novin, takovým způso-

bem, aby bylo na první pohled jasné 

odkud noviny jsou a o čem je jejich ob-

sah. Tento únorový výtisk novin nese 

symbolické číslo 40 a myslím, že se nám 

ten začátek roku „v novém“ bude dařit. 

Naše spolupráce spočívala v tom, že ty 

se pokusíš nakreslit moji představu, dáš 

do toho svoji fantazii, vztah ke zdejšímu 

kraji. Tak se ti podařilo udělat čtyři 

krásné návrhy titulních stran podle 

ročních období, které jistě naši čtenáři 

ocení. Já osobně se domnívám, že jsou 

opravdu krásné, pečlivě technicky zpra-

cované a korespondují s obcemi. Jedi-

nečné originály s tvým monogramem.  

Ale já vím, že se věnuješ nejen rodině a 

práci, ale najdeš si vždy chvíli na něja-

kou skicu, výrobek...na čem právě pra-

cuješ, 

To je pravda. Teď dělám převážně hou-

beles :). To je komiks – knížka pro děti 

o přírodě, lesních zvířatech a jiných tvo-

rech, kteří spolu žijí. V rámci tohoto 

projektu dělám i atlas hub – Houbář. 

Mám toho rozděláno víc a to by musely 

být celé noviny jen o mně :), ale spolu-

práce s tebou na Rabských novinách mě 

bavila. 

Pojala jsem to v duchu street artu (pozn.: 

malířská technika dává možnost téměř k 

nekonečnému řetězci obměn), takže kaž-

dé roční období kromě své barvy, bude 

mít i svůj příběh. 

V čem ti malování pomáhá? 

Malování je ventil. Musím malovat, 

abych zvládala všednost každodenního 

života. Většina lidí si představí relax 

večer na gauči u televize, ale můj relax 

je: sednout si ke stolu a zhmotnit svoje 

sny a představy třeba kresbou. 

Chtěla by ses uměním živit? 

Tak to víš, že jo, ale nedovedu si to 

představit tady a já vím, že bych nemoh-

la žít s dětmi ve velkém městě. Takže to 

je vyřešeno. Děti potřebují volnost, pro-

běhnout se a to je pro mě důležité...  

Před časem se mi dostala do ruky útlá sbírka mi-

lostných básní od p. Jiřiny Markové ze Sušice – Láska 

nejen laská. Obal knihy, ale i verše uvnitř jsou doprová-

zeny originálně pojatými ilustracemi: siluety ženského 

těla jsou zvýrazněny tmavými a světlými stehy šicího 

stroje. Ano, čtete správně – steh je strojový entlovací 

(cik cak) a obrázek je tím prošitý. Autorem, nebo ještě 

lépe autorkou ilustrací, je Jana Hvostálová (Maxová) z 

Rabí. Jana má něco, co nemá úplně každý – výtvarné 

vlohy a talent. Prošívané skicy tvoří jen zlomek širokého 

spektra rukodělných a kreativních činností, kterým se 

věnuje. A ještě něco: Jana vytvořila nový přebal Rab-

ských novin pro rok 2017, jehož první číslo právě držíte 

v ruce. A jaká Jana je, jak ji baví stále něco vymýšlet, si přečtěte v následujícím 

rozhovoru. 

autoportrét 

Mezi     

řádky 

 
 

 

 

P řála si ženicha, kluka podle 

svých představ. Někoho je-

mu podobného už dlouho nepo-

tkala. Ve škole, ani o prázdni-

nách.  

V teplácích a holínkách stála u 

potoka. Tady jí bylo vždycky 

nejlépe. Sem kdyby přišel, milý 

neznámý, hned by poznala, že k 

sobě patří, protože kdo má rád 

její místa, s ním si budou rozu-

mět.  Kytičku tentokrát uvila vět-

ší a trávou jí několikrát stonky 

omotala, aby se nerozpadla. Svůj 

osud v té kytce svěřila vodě. Ho-

dila ji z lávky do proudu a teď ji 

starostlivě doprovázela s klac-

kem podél břehů, aby se nikde 

nezachytila. Trnula strachem, 

kdy nastane ten okamžik, že 

proud bude rychlejší než její no-

hy a zmizí jí z očí. 

Měl vzejít z vody - ten vztah. 

Láska přiměřeně divokého prou-

du, která se po vylití z břehů vrá-

tí beze škody do koryta, nikoho 

netopí a i při veliké nouzi, která 

se objevuje pravidelně, aby z ní 

zůstal alespoň pramínek u dna. 

Stejně nejradši měla tu čistou, 

průzračnou hladinu, kde byl vi-

dět zvětšený svět, zdánlivě 

nadosah. Život s tajemstvím 

hloubky, kterou nedokázala ni-

kdy odhadnout, ji vedl k respek-

tu. 

Dál už nepůjde. Usoudila, že je 

to místo loučení s prosbou:: pluj, 

pluj, až do moře, odešla rozhod-

nuta čekat. 

Jednoho dne se objeví a bude to 

Vodnář. 
 

Ničím nerušené počtení, úspěšné 

zvládnutí zimy a klidné vztahy 

přeje                Eva Dušková  
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O malování nepřijdu, jen se jím neživím, ale děti 

jsou dětmi jen jednou. A já to mám tady hrozně ráda, 

celý kraj.  

Podle toho, co jsi na sebe prozradila, mám dojem, 

že jsi hodně činorodá? Jak to všechno časově zvlá-

dáš? 

Na to mohu říci jediné: nic z toho by nebylo možné 

dělat bez pomoci našich rodičů. Díky nim, díky jejich 

ochotě nám pomáhat s dětmi a se životem vůbec, je vše 

snazší. 

Děkuji za rozhovor, za tvoje obrázky a budu se těšit na 

další spolupráci. Hodně štěstí. 

Eva Dušková 

Zveřejněné obrázky jsou použity se svolením autorky. 

Houbář 

ukázka prošívané ilustrace k 
básním 
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Prof. JUDr. Vladimír Franz (57) 

je český hudební sklada-

tel, výtvarník, vysokoškol-

ský pedagog, publicista, bás-

ník a dramatik. Od počátku 80. let 

skládá scénickou hudbu, za niž 

získal řadu ocenění, věnuje se rov-

něž volné hudební tvorbě a kompo-

zici hudby filmové, televizní a roz-

hlasové; druhou základní oblast 

jeho umělecké činnosti představuje 

tvorba výtvarná. Od roku 1991 

působí jako pedagog na Divadelní 

fakultě AMU a od roku 2016 na Univerzitě J. E. Purkyně v 

Ústí nad Labem. (Zdroj: WIKIPEDIA). 

Jste u nás rád? 

Jsem... Rabí! Vápencový ostrov vprostřed žuly. Kraj typu 

„pěst a dlaň, “ dotýkaný, kontinuálně český. S pevně urče-

ným horizontem, za nímž už bezpochyby začíná konec svě-

ta. Místo volně dýchající, kde je dobré se schoulit, krajina 

letní – podobně, jako třeboňsko, kde jsem až do roku 1979 

trávíval všechny prázdniny. 

Jste ve výborné kondici, jak se udržujete? Sportujete? 

No, přiměřeně věku a době. Moment, v mládí jsem se zabý-

val atletikou a také na staré „esce“ sjezdil celé Čechy. Od té 

doby, co mám psy, chodím pěšky, nenaučili se totiž jezdit 

v bedýnce na nosiči... Také plavu... V přírodě, od května, do 

října. 

Vůbec mi k Vám, hudebnímu skladateli, výtvarníkovi, ne-

jde to, že jste vystudovaný právník? 

V dějinách umění se jedná o poměrně častý jev. (Hendl, Cé-

zanne, Lugi Nonno, Adolf Hofmeister). Ať již okolnosti by-

ly jakékoliv, chápal jsem to, jako protiúkol. Jak známo proti-

úkoly, pakliže člověka rovnou nerozdrtí, jsou činkami urče-

nými k posilování. 

Jak dlouho v kuse vydržíte v atelieru? 

Jak je třeba. Někdy je obraz mysli i podvědomí utvořen se 

vším všudy a stačí ho jen „napsat“. Jindy se za úvodní před-

stavou skrývají mnohá další řešení a je nutno teprve k nim 

dojít a uvědomit si, které z nich je to pravé. Někdy obraz 

vznikne takřka sám, během pár hodin, jindy se pracně rodí, 

třeba dva měsíce. 

Vaše největší můzy? 

Umění mě sice těší, souvislosti znám, leč inspiraci v něm 

příliš nehledám. Mým inspiračním zdrojem je především 

příroda, ve své neustále opakované neopakovatelnosti, zá-

zračnosti i ve svém protínání se s člověkem. Inspiruje mě 

poezie pro svoji přesnost, zkratku a analogicky např. také 

zbrojní design, ten navíc s paradoxem smyslu svého určení.  

Jak se profesor Franz spřátelí s bývalým ředitelem ZŠ Ra-

bí panem Sulanem? 

Od prvního setkání na hrázi Velkého břežanského rybníka a 

následné pěší cesty do Rabí trvá přátelství, pravidelná letní 

setkávání a nepřetržitý dialog. Už od počátku 80. let. Lze 

bez nadsázky říci, že lidé, jako Miroslav Sulan konali ve 

své době dílo v pravdě buditelské, neboť se snažili ve zšeře-

lých Čechách rozšiřovat ostrůvky vzdělanosti, myslím tím 

té opravdové prožité. Mirek Sulan i jeho žena Lída jsou 

lidé, pro něž je kultura životní potřebou. 

Vídáme se na řece Otavě, čím je pro Vás tohle místo zají-

mavé? 

Snad je to dáno směrem jejího toku. Otava má v celé své 

délce modrý odsvit. Zároveň nezapomíná na šumavská vý-

chodiska. Voní rašelinou, devětsilovými lopuchy a je zlatá. 

Nejen barvou. Ponořím-li se do její vody, stydnou mi kosti a 

cítím se jak pod rentgenem. K Otavě putuji v parných dnech 

a kolmém čase, v onom sjednocení země, nebe i vody a sna-

žím se ji definovat. Nejrůznějším způsobem. Předpokládám, 

že až si vše ujasním, dojdu k výsledné obrazové syntéze ja-

kéhosi totemu či stroje, komplexně, ustavičně a beze zbytku 

produkujícího jev, zvaný Otava. 

Co momentálně čtete? 

Momentálně se zabývám obřím esejem mexického nositele 

Nobelovy ceny Octavia Paze nazvaným Sor Juana Inéz de la 

Cruz, aneb nástrahy víry. Možná i proto, že na konci října 

odlétám do Mexika, kdežto se v hlavním městě Mexico City 

uskuteční má výstava. Inu – „moji Mexičané mi rozumějí“. 

Jak profesor Franz relaxuje? 

Bloumat jen tak příliš neumím, pracuji na zahradě. Snažím 

se ji tvarovat jakožto tématicky provázanou symfonickou 

větu, kde je volnost pouze zdánlivá. Mezi jednotlivými rost-

linami se ve skutečnosti odehrává ozbrojené příměří. Kvetou 

od května až do zámrazu. 

Proč Vám v autě nehraje radio? 

Poslech je plnohodnotná činnost, vyžadující „celého člově-

ka“. Poslouchám –li, není kdo by řídil, a když řídím, není 

kdo by poslouchal. 

Pouštíte si hudbu v závislosti na emocích? 

Nejen na emocích. Také na konkrétním ročním období. Tak 

např. v podjaří poslouchám Martinů, období dubna až do 

začátku května je ve znamení Suka, v květnu se objevuje 

Smetana a Janáček, léto je ve znamení Schoenberga, Richar-

da Strausse, Wágnera, Schnittkeho, Beria. Na podzim se 

objeví Rusové, Lutoslawski a rok končí ve znamení Messie-

na a Joliveta. 
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Máte dva nerozlučné psí přátele. Jak se jmenují a jak si 

myslíte, že Vás vnímají? 

Až do nedávna to byl Ondřej. Nikdy nepotřeboval vodítko. 

Absolvoval devět semestrů vysoké školy, osadil se mnou 

hudbu ke sto inscenacím. Navíc se znal s kardinálem Cop-

pou, Francem Nerem i Václavem Havlem, který o něm 

řekl, že by klidně mohl převzít prezidentský úřad po něm. 

Bohužel nás (Ondřej) vloni v šestnácti letech opustil... Pak 

je tu Milan. Dobrotisko. V deseti letech ustavičné batole a 

občasný průšvihář. Nu, a od letošního roku také Tomík. 

Hyperaktivní a neuvěřitelně bystrý alík a špicbul. Co z něj 

bude až dospěje, netroufám si tvrdit. Zatím se zdá, že roste 

pro šibenici. 

Existuje druh hudby, kterou nechápete? 

Dobrá hudba, napříč slohy i žánry, musí být napadnutá. Má 

v ní být překvapení, musí obsahovat energický náboj a zá-

roveň musí mít schopnost jej předávat, zkrátka musí obsa-

hovat „Ducha svatého“. Pakliže tyto podmínky nejsou spl-

něny, jedná se o balast. Dnešní svět se prohýbá pod horami 

odpadků. Opravdu ale nechápu, proč by mělo být třeba, 

dobrovolně přidávat ještě další. Hudba (ostatně o umění to 

platí vůbec), by měla být magií a ne pouhou informací. 

Jaké jsou Vaše tvůrčí plány? 

V hudbě: druhá symfonie „Pohřbívání“ a První smyčcový 

kvartet. A ve výtvarničině: pokračování v cyklu „Třeboň – 

Amarcord“... 

Poseidona ve Vaší opeře Válka s mloky zpívá Petr Kot-

vald, což mi nejde dohromady např. s jeho 

„hitem“Mumuland? 

Petr Kotvald přistupoval k práci s pokorou, zápalem, byl 

dokonale připraven, tedy profesionál každým coulem. A 

výsledek tomu také plně odpovídal... Velmi si jej vážím. 

Ostatně totéž platí i o spolupráci se Zorou Jandovou, zpíva-

jící roli Pokušitele v mé opeře Údolí Suchých Kostí. 

Co Vás spolehlivě rozčílí? 

Mluví-li někdo do „větru“. Když dané slovo apriori nepla-

tí! Mimochodem, pro mě jeden z nejpádnějších důvodů, 

proč nejít do politiky...  

Půjde Vaše dcera Kristýna ve Vašich šlépějích? 

Ne nepůjde. Ostatně domnívám se, že svět je natolik roz-

manitý a nabízí tolik netušených možností, že si každý, při 

troše odvahy i štěstí, může najít obor, v němž může – 

v souladu s vlastní svobodnou vůlí – smysluplně působit. A 

to i navzdory nejrůznějším proklamovaným „matrixům“. 

Co nejvíce chybí naší kultuře? 

Velkorysost, přirozená důstojnost. Aby nebyla přeceňová-

na, také nedoceňována. Aby konečně přestala suplovat po-

litiku. Aby nepanovala napříč společností představa, že 

kultura = estrády a bavičství na straně jedné, a na straně 

druhé, a také, že se nutně nemusí jednat jen o bezbřehou 

nudu. Aby se na kulturu nepohlíželo jako na zájmovou čin-

nost v ilegalitě - to stran financování. Aby kultura byla při-

rozenou organickou součástí života a rovněž, abychom si 

vlastní kultury vážili, znali ji a, co se Evropy i světa týče, 

dokázali se s ní „netajit“. 

Sen profesora Franze? 

Abych konečně utřídil a důstojně zprodukoval všechny 

smysluplné skladby a obrazy, které jsem kdy vytvořil. 

Zkrátka, abych vypravil „své děti“ na cestu a dál se už o ně 

nemusel už příliš starat. 

Jaká je Vaše nejhorší vlastnost? 

Že by lenost? A zdá se – vzhledem k charakteru doby, 

v níž žijeme – důvěřivost větší, než je zdrávo. 

Podle Vás nám chybí tolerance, co nedokážete tolerovat? 

Rozhodne-li se někdo – ať už z vlastní vůle, či popudu – 

vědomě a dobrovolně škodit druhým, nezaslouží si milosr-

denství! K takovým lidem mám podobný vztah, asi jako 

k ovádům či komárům v létě u vody. 

Co byste vzkázal našim čtenářům? 

Doba je divoká ( a která ostatně ne?). Euroamerická spo-

lečnost, tedy ta naše, má dost podivně nastavené priority. 

Čtenářům bych rád vzkázal, aby se nenechali otrávit. Čím-

koliv. Aby si uměli dát věci do souvislostí, pamatovali si, 

aby nenahlíželi na svět prizmatem informací z „druhé ru-

ky“ a nestávali se snadnou kořistí jakékoliv manipulace či 

matrixu. Zkrátka, aby používali vlastní rozum. Neznamená 

přece, že když je společnost zbahnělá, že nutně musejí být 

zbahnělí i jednotlivci. Ostatně z nich se společnost skládá. 

Je třeba rozšiřovat si vědomí souvislostí, horizont prožité-

ho vzdělání, tolerance i vnitřní svobody – bez níž, jak ví-

me, nemůže být svobody vnější. Tedy „drobná práce“ na 

sobě samých, v zemi, která je zatím pořád ještě krásná. A 

že chybí ideál? Vždyť jej stanovil už Smetana před bezmá-

la stopadesáti lety (a to ještě zdaleka nebylo vyhráno) 

v závěru Mé Vlasti. Jasný, nezlomený skepsí či historický-

mi zkušenostmi, možná i třeba trochu naivní, ale právě pro-

to ideál, tyčící se v závěru Blaníku nad průnikem mýtu, 

historie, státnosti a budování, jakožto étos naděje i politi-

kum. Tady je: „Toto je vaše země. Je krásná. Budete-li o ni 

pečovat, všechno dobře dopadne!“ 

Děkuji za rozhovor, Josef Růžička 
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Novoroční šlápota 

L etos jsme se opět sešli na ná-

městí v Rabí, abychom místo 

odpočinku po novoročním obědě 

vyšli již posedmé na vrch Líšná s 

ruinou kostelíku Všech svatých. U 

„vyšší instance“ bylo objednáno 

krásné slunné počasí a bylo nám 

měrou vrchovatou vyhověno.  

Každý rok se moc těším na lidičky 

v kulichách, zachumlané do šál a 

zimních bund, se kterými si pokaždé 

podám ruku a pokud zrovna neprotestují 

(...mám rýmu) dostanou s novoročním 

přáním i pusu. Po očku koukám, zda má 

alespoň někdo na zádech batoh s teku-

tým životabudičem a letos nás bylo s 

batohem opravdu dost turistů. Sešlo se 

nás 31 lidiček a pomalu svým tempem 

jsme se vydali na cestu.  

Povídání a sdílení zážitků z Vánoc a 

silvestra je nezbytným doprovodným 

jevem celé naší cesty. Nahoře na vršku 

si tradičně uděláme společnou fotku a 

pak už se věnujeme horkému čaji, sva-

řáčku, rumu a jiným léčivým tekutinám, 

které se bůhvíjak najednou ocitají v ru-

kách všech.  

Letos se živě diskutovalo o možnosti 

záchrany této historické památky. A 

někteří už jsme přímo živě a na místě 

navrhovali záchranná opatření, hlavně v 

podobě dostavění kostelíku i se stře-

chou a úpravě okolí, ze kterého je nád-

herný výhled do daleka. Musel nás tro-

chu krotit Mirek Kraucher, protože ne-

známe stanovisko památkářů, ale v 

tomhle havarijním stavu to nemůže zů-

stat. Nejenom zub času, ale i lidé se 

postarají, že zanedlouho zbyde z koste-

líku jen hromada kamení. Navrhnul za-

ložit spolek s účelovým cílem záchrany 

památky, ale až po zjištění, jak se k věci 

postaví příslušné úřady. Tak si počkáme 

a určitě budeme naše občany o celé věci 

informovat v novinách. Sluníčko se roz-

hodlo zapadnout za vrch Čepičná, a tak 

nastal pohyb obyvatel směrem domů. 

Byl to báječně strávený čas v přírodě, 

alespoň tak soudím z úsměvů a pozitiv-

ní nálady všech zúčastněných.    -mj- 

 

Vánoční bohoslužba 

J iž několik let si nedovedu představit 

Štědrý den bez návštěvy rábského 

kostela sv. Jana Nepomuckého. Pravdou 

je, že nás běžně do kostela moc nechodí 

(7 až 10 lidí), ale v tento sváteční den je 

nás opravdu mnohem víc. Radostný je i 

pan farář Pintíř, který to neopomene 

zdůraznit s poděkováním všem za pří-

chod. Moc potěší i hudební doprovod 

rodiny p. učitelky Lejskové ze Sušice.  

Vánoční svátky jsou pro mne především 

duchovní záležitost a dárky a setkávání 

se s celou širokou rodinou je taková 

třešnička na dortu. Na Štědrý den si 

chodím mimo jiné do kostela zavzpomí-

nat nejen na svého tatínka, který tady 

hrál na varhany, ale i na všechny mnou 

milované příbuzné a přátele, kteří už 

nejsou se mnou. I náš kostel je vánočně 

vyzdoben díky obětavé paní Ottisové a 

nechybí ani krásný osvětlený betlém - 

dar od Ivety Novákové z úřadu.  

Po sváteční bohoslužbě si všichni na-

vzájem přejeme pohodu, klid a Boží 

požehnání. Ztichlý rábský hřbitov je 

osvětlen desítkami světýlek na hro-

bech a my jdeme domů ke štědrovečerní 

večeři. 

Z kroniky obce vím, jak 

toužili místní obyčejní lidé 

mít svůj vlastní kostel, jak 

těžce střádali finance, aby 

si ho nakonec postavili 

snad i proti vůli vrchnosti a 

samotné církve. Stal se 

němým svědkem života 

obce. Z něj odcházeli ra-

dostní svatebčané, rodiče 

se svými pokřtěnými dětmi 

i slzící smuteční hosté do-

provázející své nejbližší na poslední 

cestě ke hrobu. Kostel se podařilo čás-

tečně opravit zvenku novou střechou a 

fasádou, ale uvnitř už volá po malování. 

Jsem ráda, že náš nastupující pan farář 

Marek Donnerstag zveřejnil sbírku na 

vymalování interiéru našeho kostela a 

nechal zřídit běžný bankovní účet, kam 

mohou občané (ochotni dobrovolně při-

spět) zaslat peníze. Dar je možno ode-

číst z daní po obdržení potvrzení nebo 

sponzorské smlouvy. Pomozte nám 

zkrášlit náš kostel a předem všem děku-

jeme za vaše dary.                         -mj- 

 

Číslo účtu: 826 642 309/0800,     

variabilní symbol: 00702,              

ve zprávě pro příjemce uveďte    

svoje jméno a příjmení. 

Interiér kostela sv. J. Nepomuckého 
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Zpráva o hospodaření 
Rabského okrašlovacího spolku ROSa Rabí 

za rok 2016 
Příjmy: 
1. Dotace účelová města Rabí   15 000,00 Kč 
2. Členské příspěvky     2 050,00 Kč 
3. Dobrovolné dary občanů na akcích 17 971,00 Kč 
4. Sponzorské dary (dar. smlouvy firmy+jednotlivci)   
                 15 600,00 Kč 
5. Maškarní karneval     7 262,00 Kč 
6. Vrácení poplatku od soudu    1 000,00 Kč 
7. Divadla vstupné    36 090,00 Kč 
8. Zájezd (Blatná)      1 800,00 Kč 
9. Koncerty vstupné     3 290,00 Kč 
10. Nebíčko a peklíčko    42 570,00 Kč 
11. Úrok z účtu              4,39 Kč 
------------------------------------------------------------------- 
celkem      142 637,39 Kč 
 
Výdaje: 
1. Maškarní karneval    1 530,00 Kč 
2. Přednáška     1 000,00 Kč 
3. Divadla Praha, Klatovy         57 161,00 Kč 
4. Zájezd (Blatná)     2 963,00 Kč 
5. Koncerty            11 429,00 Kč 

6. Vítání občánků     2 115,00 Kč 
7. Stavění májky     2 447,00 Kč 
8. Ukončení prázdnin pro děti      644,00 Kč 
9. Lampionový průvod s ohňostrojem 1 980,00 Kč 
10. Rozsvícení vánočního stromu     645,00 Kč 
11. Nebíčko a Peklíčko ve hradu  12 874,00 Kč 
12. Masopust         260,00 Kč 
13. Výroční čl. schůze     2 930,00 Kč 
14. Klub dětí     11 241,00 Kč 
15. Klub seniorů       1 433,00 Kč 
16. Režijní náklady      6 030,00 Kč 
17. Nákup DKP     18 249,00 Kč 
18. Poplatky z BÚ          134,00 Kč 
--------------------------------------------------------------- 
celkem      136 684,00 Kč 
 
Příjmy 2016: 142 637,39 Kč 
Výdaje 2016: 136 684,00 Kč 
Zisk: 5 953,39 Kč 
 
Ke dni 31.12.2016 je v pokladně 11 612,00 Kč a v     
bance na BÚ 58 807,91 Kč. 
 
Marie Jamrichová v.r.   Drahomíra Houdková v.r. 
hospodářka spolku    předsedkyně spolku 

J iž třetím rokem u nás proběhla Tří -

králová sbírka. Tentokrát jsme byli 

opravdu velice úspěšní. Trhli jsme re-

kord - v jedné kasičce bylo 6.777 Kč a 

v druhé 6.342 Kč . Celkem neuvěřitel-

ných 13.119 Kč. Děkujeme Vám. Cel-

kově se v našem regionu vybralo 

430.062 Kč. Což je zase o něco víc než 

loni. U nás to bylo hlavně díky tomu, 

že jsme měli posilu a zajeli jsme i do 

Bojanovic. Vyrazila s námi ještě jedna 

parta. Všichni víme, že ve dvou se to 

lépe táhne. Zvládli jsme konečně i námi 

opomíjený dvůr, na který jsme už před-

chozí roky neměli sílu. Naši malí po-

mocníčci měli elánu dost a dost. Tak 

jsme vyslyšeli prosby Oblastní charity 

Sušice a prošli i Bojanovice. Sraz byl 

ve 13h a konec kolem 18h a to bylo 

venku pěkných -10°C. Koledníčci byli: 

Lukáš Fryje, Filip Vintr, Petr Bláha, 

Amálka Balcarová, Jarka Brejchová, 

Štěpán a Míra Kraucherovi. Všichni 

byli velice stateční a ani trošku zmrzlí, 

protože nás hřál dobrý pocit, že jsme 

někomu pomohli. Vy jste také moc po-

mohli. Každý dobrý skutek bude po 

zásluze odměněn. Penízky jdou na po-

moc potřebným lidem v našem regionu. 

Ještě jednou moc a moc děkujeme 

všem za přispění na dobrou věc. Těší-

me se zase za rok. 

A lidičky mějte se rádi…buďte na sebe 
hodní a užívejte si každého dne. 
Všem přeji ze srdce hlavně hodně zdra-
ví a lásky, vše ostatní se koupí na inter-
netu.                      Vendula Fryjová. 

L etošní Tříkrálová sbírka měla opět 

velký úspěch. A to nejen celore-

publikově, nebo na Sušicku, kde sbírku 

organizuje Oblastní charita Sušice, ale 

také v Rabí. Výtěžek byl opět vyšší než 

rok předchozí. Oblastní charita Sušice 

vybrala celkem 430.062,-Kč. V Rabí a 

spádových Bojanovicích výtěžek činil 

13.119,- Kč. Dále se koledovalo již 

tradičně i v Čepicích, kde však kolední-

ci neměli samostatnou pokladničku. 

Nedá se tak přesně vyčíslit, kolik zde 

dárci přispěli. Každopádně byli lidé 

letos velmi štědří a většinou velmi vlíd-

ně naše koledníky přijali. Ti je na 

oplátku potěšili svým zpěvem a popřáli 

hodně zdraví a štěstí do nového roku a 

nechybělo ani tradiční K+M+B na do-

movních dveřích. 

A na co budou peníze využity? Zejmé-
na na dofinancování sociálních služeb, 
které poskytujeme seniorům, osobám 
se zdravotním postižením a jiným li-
dem v nouzi. Dále na materiálovou po-
moc pro lidi ohrožené chudobou, mat-
ky s dětmi, nebo pro osoby bez přístře-
ší. V loňském roce byly finanční pro-
středky z Tříkrálové sbírky například 
využity na nákup štědrovečerní večeře 
pro osamělé seniory a klienty noclehár-
ny, a také za ně byly nakoupeny dárky 
pro děti z chudých rodin. Sbírka nemá 
ale pouze cíle finanční, ale také vždy 
přináší radost do domácností, kam ko-
ledníci zamíří. Zejména osamělí lidé 
ocení, když je naši koledníci navštíví a 
hezkým zpěvem a popřejí do nového 
roku. Každá sbírka má tak své jedineč-
né příběhy, kde se objevuje radost, sl-
zy, dojetí. 

Závěrem si dovolím za Oblastní charitu 
Sušice poděkovat všem lidem, kteří se 
do sbírky v Rabí zapojili, ať už jako 
koledníci, rodiče koledníků, dárci a 
další. Poděkování patří také paní Fryjo-
vé, která ochotně již potřetí sbírku v 
Rabí organizačně zajistila. Pro všechny 
malé a velké koledníky jsme opět při-
pravili poděkování ve formě programu 
v sušickém kině. 

Bc. Petra Hoblová                 
(Koordinátor TKS 2017) 
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Štědrovečerní setkání 

na mostě 

Š 
tědrý večer, 18.00 hodin. Oficiálně 

se v Čepicích neděje ještě nic, my 

ale všichni moc dobře víme, kde máme 

v tuto dobu být. Vycházíme ven 

z domovů a zaposloucháváme se do 

kouzelných tónů Lubošovy trubky, na 

kterou již léta v tuto dobu hrává venku 

před svým domem nějakou tu vánoční 

koledu a krásnou fanfáru. 

Pak to na vsi ztichne, protože slavnost-

ní podvečer se jinde než doma u stro-

mečku vlastně ani pořádně užívat nedá. 

Ovšem devátá hodina večerní, ta se 

zase nedá oslavit lépe, než vyjít na 

most, k tomu našemu sv. Janu Nepo-

muckému, a setkat se tam se svými 

sousedy. Na místě již na všechny pří-

chozí čeká oheň v přenosném ohništi a 

teplý punč, i ten pro děti, kterých přišlo 

také hodně, což je moc prima. Ty měly 

o zábavu postaráno, neustále probíraly 

jedno a to samé téma, a to Ježíšek, Ježí-

šek a zase Ježíšek … 

Dospělí toto téma také naťukli, ale ví-

ceméně se povídalo o všem možném. 

A v takové úžasné atmosféře společně 

každoročně trávíme hezký večer. V jiné 

dny bychom se možná rozešli už před 

půlnocí, tentokrát ještě zůstáváme. Ne-

chceme si totiž nechat ujít ani druhé 

Lubošovo vytrubování, které přichází 

vždy právě o půlnoci. Jelikož jsme na 

mostě, slyšíme ho tak vlastně krásně „z 

první ruky“. 

Pak si ještě společně zazpíváme pár 

koled, popřejeme si krásný zbytek vá-

nočních svátků a pomalu se postupně 

trousíme domů. 

Na každé čepické akci má někdo záslu-

hu, za kterou si zaslouží poděkování. 

Tentokrát to jsou opět hasiči, kteří po-

skytli výborný punč a Dana, která ho 

uvařila. A díky i všem, kteří přišli, pro-

tože bez nich by žádná akce neměla 

smysl.     -js- 

Vánoční splutí Otavy 

V ánoce 2016 jsou téměř za námi a 

v jejich závěru se koná již sedmý 

ročník Vánočního splouvání Otavy ze 

Sušice do Čepic, organizovaný opět 

Lubomírem Brabcem a půjčovnou lodí 

Otava. Jako už poněkolikáté, setkává-

me se opět za relativně příjemného po-

časí bez sněhu a ledu. I tak bude pro-

jížďka na lodích za teploty blížící se 

nule pro mnoho účastníků zkouškou 

odvahy. 

Na startu se zdravíme se zhruba čtyři-

cítkou osádek lodí a spolu s nimi i s 

početnými každoročními věrnými fa-

noušky připíjíme na setkání a zdar sjez-

du. A pak už nalodit a rozloučit se hla-

sitým ahoooj! 

Pod sušickým jezem je sice několik 

vykoupaných a ještě více zmáčených, 

ale to jen přispívá k atraktivitě akce pro 

diváky, kteří se přesunují po celé trase 

a hecují k dalším výkonům. Navíc se 

my, vodáci, vzájemně podporujeme, ať 

už slovně nebo podáváním tekutého 

dopingu z lodě do lodě. 

Za hodinku nás už vítá čepický most, 

kam dorážíme ve výborné náladě a za 

hlasité podpory přihlížejících, kteří ho 

téměř zaplňují. A tak rychle do tepla 

místního šenku na horkou polévku, 

bramboráky a společné poklábosení. 

Akce se vydařila a toho sněhu se určitě 

dočkáme v tom dalším, osmém roční-

ku. Ahoooj!     -jk- 

Foto: Jaroslav Potužník 
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Silvestrovský výšlap 

J e 31.12. 10 hod , krásné slunné po-

časí a čepická náves se pomalu plní 

příchozími všech věkových kategorií – 

starousedlíky i návštěvníky. Čeká nás 

výšlap na Svat a na Čepičnou. Že se 

sejde 87 lidiček, čekal asi opravdu 

málokdo. O to je to zajímavější, když 

se celá skupina vydá na pochod. 

Skoro každému to v batůžku cinká a 

najde se tam i dobrůtka k zakousnutí. 

Cestou se klábosí a tak netrvá dlouho a 

za chvíli jsme tam, kde jsme chtěli být 

a kde konečně 

přijdou vhod naše 

zásoby. Že to jsou 

veselá setkání, 

netřeba popisovat. 

Dokazuje to i spo-

lečně strávený 

čas, který se počí-

tá na hodiny a ne na minuty. Tak opět 

za rok!!!!     -jk- 

Kdo si hraje, nezlobí 

K aždého občas napadne myšlenka: 

„Kdybych se tak mohl vrátit do 

dětství!“ A nám se to v Čepicích na 

chvíli povedlo … V sobotu 21. ledna 

se v místním hostinci konal amatérský 

turnaj v šachu a člověče, nezlob se. 

Zatímco účastníci šachového klání 

seděli u svých stolků zcela důstojně a 

zamyšleně, na opačné straně sálu u 

člobrda to opravdu vřelo! Děti i dospě-

lí jásali nad každou figurkou schova-

nou v domečku. Občas ale smích a 

radost vystřídaly i slzičky nad prohrou. 

Prostě – soutěžící dali do hry opravdu 

všechno. 

Nápad uspořádat turnaj měl Romča 

Pajer, který ho také moc hezky zahájil 

a popřál všem štěstí ve hře. Šachisté a 

jedna šachistka byli náhodně nalosová-

ni do dvou pětičlenných skupin, kde 

mezi sebou systémem „každý s kaž-

dým“ odehráli velmi vyrovnané a na-

pínavé partie. Shodně umístění hráči v 

jednotlivých skupinách si pak mezi 

sebou ve vzájemných zápasech roz-

hodli o konečném pořadí celého turna-

je. Klání v šachu dozoroval František 

Kába, který plnil úlohu hlavního roz-

hodčího, u člobrda se funkce zhostila 

Jiřka Kábová. 

Odpoledne ve skvělé náladě uteklo 

jako voda. Nejdříve se dohrálo na stra-

ně sálu ovládnutého člobrdem. Jen o 

fous zvítězila Pavla Marková, ale krás-

né ceny dostalo všech dvacet dětí a 

dospěláků, kteří se tohoto urputného 

boje zúčastnili. 

I když šachistů bylo jen deset, na pořa-

dí jsme si počkali déle, je to přece jen 

„královská hra“ a nic se nesmí uspě-

chat. Také na ně čekaly skvělé ceny. 

Vítězem se stal k všeobecné radosti 

sám pořadatel, Romča Pajer, který ve 

finále porazil nejstaršího účastníka 

turnaje Františka Kábu st. Romanovi 

výhru všichni upřímně přáli. 

První ročník turnaje byl sladce zakon-

čen rozkrájením výborného šachového 

dortu. 

Prostě – kdo si hraje, nezlobí!    -mš- 
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M ilí přátelé, 

stojíme na prahu nového roku a tak mi 

dovolte ještě malé ohlédnutí za tím loňským. 

V minulém čísle RN jsem Vás zval na poslední naše akce a 

to jak na zpívání koled u kapličky na Štědrý večer, tak také 

na tradiční Silvestrovský „vejšlap“. 

Obě akce, myslím, dopadly  opět na výbornou. Zpívání ko-

led se podařilo zorganizovat letos již po desáté !! Opět za 

podpory místních zpěváků a hudebníků a opět zakončené 

krásným sólem na křídlovku v podání Mirka Dáni. 

A Silvestr? Také již tradiční procházka spojená 

s ochutnávkou domácích produktů a opékání vuřtů. Na kop-

ci nad Bojanovicemi zvaném Homole, jsme se letos sešli již 

popáté! 

Škoda, že fotografie z těchto akcí zdobí jen soukromé archi-

vy… 

Nyní již však píšeme rok 2017. 

Rok, který nám přinese spousty zábavy, radosti, ale i práce s 

tím spojené. 

Mám na mysli hlavní událost roku, kterou je oslava 105. 

narozenin našeho hasičského sboru.  J iž nyní pilně pra-

cujeme na programu tohoto pro nás významného dne. Byli 

bychom rádi, kdyby součástí tohoto programu bylo i zno-

vuvztyčení a posvěcení železného kříže, který jak víte, byl 

z mostu shozen do Černíčského potoka a téměř zapomenut. 

Ale nepředbíhejme. Nechme zainteresované pracovat a já 

Vám slíbím, že kompletní program oslav bude včas zveřej-

něn. Bude se jistě na co těšit! 

Střípky z Výroční Valné hromady SDH konané 

v klubovně sboru 7. ledna 2017 

 zvýšení členských příspěvků na 200 ,- Kč (80,- Kč po-

vinný odvod + 120,- Kč pro činnost sboru) 

 velmi kladné hodnocení akcí v uplynulém roce 

 kritika za neúčast na hasičských soutěžích 

 schválení sloučení oslav výročí sboru s bojanovickou 

poutí dne 19.srpna 2017 

 schválení přestěhování stojanu na májku a zasazení živé-

ho vánočního stromu 

 schválení pracovního výboru ve složení: P. Nový, Fr. 

Švehla ml., M. Jůn, V. Růta, P. Soukupová 

 poděkování za jedinečné vánoční osvětlení naší kaple a 

Vánočního stromu p. J. Malému 

 Aktuální počet členů SDH Bojanovice je 31 členů, z toho 

6 žen. 

Členů do 50-ti let je16. Ve věku 50+ jich je15. Věkový prů-

měr je 48 let 

VVH se zúčastnilo 14 členů a 7 hostů. 

 

Vážení přátelé, 

přeji Vám vše dobré a vždy dobrou náladu. 

Petr Nový- starosta SDH 

18.2. Vepřové hody 

25.2. Masopust 
25.3. Hasičský bál 
15.4. Velikonoční tvoření s dětmi 
17.4. Velikonoční výšlap 
25.2. Masopust 
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T ak jsme se konečně dočkali opravdické zimy. Takové, 

jako za našich dětských let. Hodně sněhu a klouzačka 

na každém kopci okolo Rábí.  

Jako předškolačka jsem byla hodně malinká a bojácná a ne-

chtěla jsem jezdit ani z malých kopečků, až ve školním věku 

jsem se opravdu radovala ze zimního času. To už ve škole 

jsme za oknem vyhlíželi jestli padá a přemýšleli, kam vyra-

zíme. Na Březinu, od školy až k Šípkovským (a budem vozit 

babky do kravína), pod hrad, na Šibeňák, za kulturák a nebo 

vyběhnout jen na Dobytčák (snad nám klouzačku nikdo ne-

posypal popelem). A pak jsme se celé odpoledne klouzali až 

do tmy a třeba i dvakrát jsme se museli jít domů převlék-

nout, abychom zase nemarodili. A neobešlo se to bez řečí 

naší babičky (co nás měla celé dny na starost), když nám 

pomáhala sundavat namrzlé tepláky plné sněhových šišvárů: 

„To nemá žádnej takový děti hubeňouři jako nítě, nejí to, 

břicha jak obrácený lavory, pořád nachcípaný a teď abych 

je pořád sušila. Nikam nepudete!“ A zase nás pustila ... při-

šli jsme k večeru zase „durch“.  

Naše děti ve školce nejsou jiné než jsme bývali my a když 

jdeme na procházku – nejraději by se pořád válely a padaly 

do sněhu. Ráda bych je nechala, ale na několika přímoto-

pech ve školce se špatně suší, aby šly domů v pořádku. Tak 

si musí pak zadovádět, když jsou odpoledne a o víkendu s 

maminkou a tatínkem. 

Ptala jsme se dětí ve školce jak mají rády zimu a jaké sporty 

už si vyzkoušely a tady jsou jejich odpovědi na otázky: 

 Máš rád(a) zimu? 

 Co děláš nejraději venku v zimě, jaký sport?          -dh- 

Kubík Pinkas     

(5 a ¾ roku, Rabí) 

Rád stavím sněhuláky a há-

zím na maminu koule. Ly-

žování se mi líbí, ale nešlo 

mi to. 

Tonička Maxová                

(6 let, Rabí) 

Mám zimu ráda trošku. Jez-

dím na bobech. A na saních 

to se svalím, někdy. Jezdím 

na vršku a když jsem s dě-

dou, tak je to docela dobrý. A 

na lyžích to zkoušíme v Pod-

moklech. Zastavím tak, že 

zapíchnu do sněhu a je to. 

Sněhuláka jsme chtěli stavět, 

ale nešlo to, ale stavěli jsme 

iglů na zahradě a ještě stojí a 

bude stát až do léta. My jsme 

ho stavěli s kyblíkem. 

Kevin Böhm                      

(6,5 roku, Bojanovice) 

Mám rád zimu, ale moc 

teď nechci ven, nechci 

bejt nemocnej. Mám do-

ma boby, ale nemám ni-

kde velkej kopec. 

Lukáš Janeček             

(5,5 roku, Čepice) 

Nemám rád zimu, mám rád 

teploučko a horko.( A když 

napadne sníh, to se ti nelí-

bí?) Líbí, rád stavím sně-

huláka, ale teď už nemů-

žem, protože je málo sně-

hu. Jezdím na bobech z 

velkýho kopce a letím až 

do vesmíru a umím zabrz-

dit nohama. Mám je silný. 

Jezdíme v Čepicích a zkou-

ším i na lyžích a já jezdím 

až z obrovskýho kopce a 

umím zabrzdit jako smyk. 

A ještě umím na lyžích 

bruslovat. 
Honzík Svatoš  (5 let, Rabí) 

Já dělám rád sněhuláka. Máme malý saně a 

boby a na těch jezdím. A na lyžích už jsem 

taky zkoušel. Když spadnu, tak mě maminka 

pomůže zvednout a na bruslích už jsem byl u 

strejdy na rybníku. 

Ivanka Ngo Bao Linh               

(5 let, Rabí) 

(Líbí se tě, když padá sníh?) Jo. 

Ráda házím sníh, koule. 
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Eliška Vintrová                             

(6 let, Rabí) 

Jo, mám ráda zimu, ale jen trošku. 

(A když napadne sníh?) Tak to nej-

radši sáňkuju a taky bruslím na le-

dě s botama, když najdu louži 

zmrzlou. Jezdila jsem na saních s 

Dominikem, ale ten už teď necho-

dí, protože je mu zima. A tak cho-

dím s velkýma klukama. Když je 

velká zima, tak jen chvilku si ven-

ku pohraju s panenkama a kobylka-

ma, povozím je na saních a jdu pak 

domů. A když padá sníh, tak ráda 

vyplazuju jazyk a vločky na něj 

padají. To je dobrý. 

Natálka Jonášová (4 a ¾ roku, Rabí) 

Zimu nemám ráda, mám ráda léto. (Ale když je sníh?) Ráda 

sáňkuju nebo bobuju u kobylek ve Vlkonicích, tam má babička 

velký kopec. A sáňkujem na kopci v Rabí s maminou a taťkou. 

A na lyžích už jsem to taky zkoušela, já jsem měla i hůlky. A 

na rybníku jsem byla s maminou. My máme víc bruslí pro 

všechny. A Martínek (mladší bratříček) už se to taky skoro na-

učil. 

Otík Kristofovič                        

(3 a ¾ roku, Rabí) 

Nemám rád zimu, je mi zima. 

Mám doma sáně a boby ne-

mám. Zkoušel jsem jezdit s ma-

minkou na saních, ale mám po-

řád rýmu. (Ajelo to rychle?) 

Ona mě táhla a z velkýho kopce 

už jsem dávno taky jel. 

Kubík Pekarík                                  

(4 a ¾ roku, Bojanovice) 

(Máš rád zimu?) Jo, protože můžu 

bobovat. Bobuju na dvoře, tam je ma-

lej kopeček. A pod chalupou u nás je 

větší kopec. Na saních jsem jel, ale na 

lyžích ne. Sněhulák se nedal stavět, 

protože sníh nebyl mokrej. 

Martínek Jonáš                 

(3 roky, Rabí) 

Sníh, saně, boby. 

Gábinka Marcová               

(3 a ¾ roku, Budětice) 

Nemám ráda zimu. A jezdila 

jsem na bobech. A na saních 

jsem taky jezdila. 

Ivanka Maxová                                 

(4 roky, Rabí) 

Sněhuláka jsme nestavěli, ale já ho 

ještě zkusím. Bylo by hezký postavit 

tři. Sníh mám ráda - zkusím všechno, 

co jsem nestihla. Na saních už jsem 

jela s maminou. 
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Mikoláš Maxa               

(3 roky, Rabí) 

(Máš rád zimu?) No, 

fakt. (A na bobech si 

jezdil?) Ne. (Na saních?) 

Jo, rychle to jelo. 

Dominik Vintr    (6 let, Rabí) 

Nemám rád zimu, protože je zima. 

(A když napadne sníh, to se ti líbí?) 

Sněhulák, ten jo. A líbí se mi bobo-

vat. My bobujem tam,kde je hrad a 

les a jsou tam skokánky a přes ty 

jezdíme. To tam chodím s Eliškou, 

Romanem a Filípkem. 

Vašík Chládek                     

(3 roky, Budětice) 

(Máš rád zimu?) Nemáš. 

Zamrzlo na ledu. (Tak si 

jezdil na bruslích?) Ne 

nejezdil, jenom na botách 

s maminkou. A jezdil 

jsem na lyžích s dědou. 

Ivánek Tichánek    

(6 let, Rabí) 

Mám rád zimu a už 

jsem jezdil na bobech 

a na saních jsem taky 

jezdil. 

K aždé liché úterý se scházíme s dětmi v rábské klubovně, kde tvoříme samé 

pěkné věci. Vánoční jarmark už je za námi, a tak je čas vyrobit si nějaký 

hezký obrázek do pokojíčku. Protože se nám blíží Svátek matek, budeme opět 

vyrábět dárečky pro své maminky. V březnu nás čeká MDŽ v kulturním domě a 

my se vám představíme s krátkým představením.      -ak- 
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Vážení občané, rok 2017 se nám rozjel 
na plné obrátky.  
Konečně přišla pořádná zima a naše 
komunikace dostaly vlivem silných 
lednových mrazů zabrat. Úklid sněhu 
se prováděl i v sobotu a v neděli, pro-
tože zašlapaný chodník s čerstvým sně-
hem je základna pádů a úrazů. Sněhová 
nadílka se uklízela od časného rána do 
večerních hodin. Vždycky se najdou 
nespokojení občané a poukáží na neu-
klizený sníh, že zrovna nezametají 
chodníček před jejich vraty, že 4cm 
nadílku sněhu před jejich domem neu-
klidí a támhle to neposypou... Musím 
se naší pracovní čety zastat. Je prav-
dou, že nemůžeme být všude naráz, na 
to je nás málo zaměstnanců, rozumný 
občan to pochopí. Přesto si myslím, že 
naši snahu o úklid bylo vidět v každém 
koutu. A opravdu děkuji občanům, kte-
ří na nic nečekají a průběžně si uklízejí 
před svým domem. Pamatuji si dobře, 
že moji prarodiče i rodiče v podhradí 
celá léta uklízejí sníh na 25m dlouhé 
obecní komunikaci, která slouží k pří-
jezdu do našeho domu. Nikdy jsme v 
tom nespatřovali jakýkoli problém a 
trochu toho občanského přičinění nám 
dělalo dobrý pocit. Přeji příjemnou 
zimu a nezoufejte, jaro přijde za-
nedlouho. 

AKCE A DOTACE 

MŠ RABÍ 

Projektové práce jsou u konce a v sou-
časné době podnikáme poslední kroky, 
abychom dostali stavební povolení, 
které je nezbytnou podmínkou při žá-
dání o dotace. V této souvislosti 
proběhlo intenzivní jednání s odborem 
památkové péče ohledně přístavby 
školky v Rabí. Zde jsme v neshodě, 
která se týká současných a budoucích 
otvorových výplní na zamýšlené pří-
stavbě.  
Na budově jsou nová plastová okna a 
dveře z roku 2009/10, ačkoliv měla být 
dřevěná (viz Žádost obce o vydání zá-
vazného stanoviska z 18.5.2005). Na 
základě této skutečnosti musím připus-
tit, že odbor památkové péče má výji-
mečně pravdu a díky změnám, které se 
týkají procesu odvolání k rozhodnutí, 
je náprava obtížně prosaditelná a s ne-
jasným výsledkem.  
Ve druhé polovině roku 2017 bude 
možné žádat o dotace na MŠ za účelem 
navýšení kapacity a v případě úspěchu 
bychom mohli pokrýt náklady asi z 
50%. Pokud tato dotace nebude po-

skytnuta, budeme dále žádat o finanční 
příspěvky z jiných dotačních progra-
mů, které se ještě nabízejí. Mnoho obcí 
v Plzeňském kraji v minulých letech 
opakovaně žádalo o dotace na před-
školní zařízení a mnohdy tříleté čekání 
bylo úspěšně završeno přiklepnutím 
minimálně poloviny peněz. 

VODOJEM RABÍ 

Proběhlo jednání s AquaŠumava, fir-
mou Siemens a VaK Klatovy, za úče-
lem zřízení telemetrie do vodojemu 
Rabí. Jedná se o zařízení, které monito-
ruje několik námi definovaných stavů 
na vodojemu v Rabí (hladina, průtok, 
spotřeba, výpadek čerpadel.....). Pomo-
cí indukčního průtokoměru, který na-
hradí současný vodoměr, se řídí dávko-
vání dezinfekce v závislosti na odebra-
né vodě spotřebiteli. Současné zařízení 
pro dávkování dezinfekce nevyhovuje 
svými omezenými možnostmi nastave-
ní, protože dávkuje neustále stejné 
množství dezinfekce v čase. V době 
minimálního odběru vody uživatelem 
je tak množství dávkovaného chlorna-
nu stejné jako v denní špičce. Jaké to 
má dopady pro spotřebitele není třeba 
rozvádět. 

DOTACE Z PLZEŇSKÉHO 

KRAJE 

Žádost o dotaci z Plzeňského kraje je 
již podána. Předmětem žádosti je opra-
va spraše na náměstí v Rabí. Jedná 
se o výměnu současné vápencové spra-
še a dodláždění středu náměstí, stej-
ným způsobem jako již bylo započato. 
Celkové náklady na opravu jsou 800-
900 tis Kč a dotace by mohla být ve 
výši až 500 tis. Kč. Důvodem této 
opravy je prašnost.  
V letních měsících dochází k víření 
prachu ze spraše a zasažení očí nejen 
turistů, ale i občanů Rabí. V Čepicích a 
Bojanovicích jsou již středy obcí po-
kryté asfaltem a střed Rabí se snad do-
čká také nutné úpravy. Ostatní části 
náměstí budou řešeny v budoucnu. 
První fází bude zhotovit dobré archi-
tektonické a urbanistické řešení náměs-
tí. Předmětem řešení budou parkovací 
místa před budovami občanů a podni-
katelskými zařízeními, točna a zastáv-
ky autobusů, chodník podél komunika-
ce a přechod pro chodce před bývalým 
motorestem (nejfrekventovanější část, 
kde lidé přechází). 
Bylo požádáno o dotaci na úpravu in-
frastruktury pro turisty ve výši 60 
tis. Kč.  

Jedná se především o zhotovení směro-
vého značení k místním zajímavým 
cílům a zřízení zastavení s posezením u 
kostelíku Všech Svatých. V souvislosti 
s tím proběhlo jednání s NPÚ (Národní 
památkový ústav) o možných varian-
tách úpravy tohoto památného místa. 
Jedná se o kulturní památku, která je 
ve vlastnictví města Rabí. Možné vari-
anty řešení budou předmětem dalších 
diskuzí. V současné době proběhne 
základní úprava okolí památky. Stro-
my, které zasahují do pásma kulturní 
památky nebo přímo do obvodového 
zdiva, budou po dohodě s Lesy ČR a 
památkáři, jako dozorovým orgánem, 
odstraněny.  
S několika nadšenci, kteří projevili 
zájem o obnovu tohoto kulturně zají-
mavého místa plánujeme činnosti, kte-
ré povedou k jeho zatraktivnění. Samo-
zřejmě počítáme se zapojením veřej-
nosti a tím snad rozšíříme řady nadšen-
ců. 

OPRAVY MAJETKU 

V bytovém domě čp.139 ( hasičárna) 
bude vyměněn zdroj vytápění za nový. 
Čekají nás také práce na samotné bu-
dově bytového domu i objektu sportov-
ního areálu. Úpravy odvodnění okapo-
vých svodů v bytovém domě, kdysráž-
ková voda teče přímo do základů a do-
chází k poruchám na soklu. Tyto akce 
již byly předmětem rekonstrukcí, ale 
bohužel zásadní věc, jako je odvodnění 
střech, nebylo řešeno v rámci provádě-
ných prací.  
Dojde k úpravám odvodnění také u 
kulturního domu, kde dochází k zaté-
kání srážkové vody do suterénních pro-
stor budovy (pekla). U KD je to zvlášť 
mrzuté, vzhledem k zateplení soklu 
pod úrovní terénu. Škoda, že se na to 
nemyslelo při rekonstrukci KD, když 
byl výkop hotov kolem celé budovy, 
snad by to bylo otázkou několika málo 
korun navíc. V bytovém domu č.p.149 
(15 BJ) bude jednáno o výměně stáva-
jícího zdroje vytápění, který je díky 
svému technickému stavu na pokraji 
životnosti. 
TECHNIKA NA ODDĚLOVÁNÍ 

BRKO 
 

 (Biologicky Rozložitelný Komunální 
Odpad) 

Investice ve výši cca 2,6 mil. Kč do 
techniky s podporou dotace ve výši 
85%. Jedná se o nakladač a kontejnero-
vý nosič se čtyřmi kontejnery. Zatím 
jsme ve fázi hodnocení podané žádosti. 
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KOMPOSTERY 

Zde také probíhá fáze hodnocení žá-
dosti. O dalším průběhu vás budeme 
informovat. 

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL 

PRO VÝJEZDOVOU JEDNOT-

KU HASIČŮ 

Výběrové řízení na dodavatele již pro-
běhlo a v současné době jsou podniká-
ny kroky k realizaci vestavby technic-
kého požárního automobilu do pod-
vozku dodávky. Zde je poskytnuta 
dotace z EU ve výši 90% a celkové 
náklady na pořízení jsou ve výši 1,4 
mil. Kč. 

CAS 

Cisternová stříkačka bude hrazena z 
50% z Ministerstva vnitra a Krajského 
úřadu. Technické podmínky automo-
bilu jsou schváleny všemi stupni kon-
troly. Byly několikrát vráceny k pře-
pracování v položkách, které by moh-
ly upřednostňovat konkrétního výrob-
ce. Technické podmínky jsou součástí 
budoucího výběrového řízení a v pod-
statě musí být nestranné. V současné 
době jsou k dispozici tři typy podvoz-
ků v hmotnostní třídě S (nad 14 t), 
které jsou svými parametry předurče-
né k přestavbě na CAS. Jedná se o 
vozidla MAN, TATRA a SCANIA. 
Tito výrobci jsou schopni dodávat au-
tomobily, které mají zvětšenou kabinu 
pro šest osob a jsou homologovány 
pro tuto přestavbu. Nyní čekáme na 
registraci akce z Ministerstva vnitra, 
díky které můžeme zahájit výběrové 
řízení.  
K celé této akci závěrem dodám, že na 
tomto místě musím oponovat mnoha 
kritickým názorům, které slýchám a 
týkají se pořízení CAS. Hasičská cis-
terna byla v minulosti předmětem kaž-
dého volebního programu jednotli-
vých stran. Důvody vedoucí k obno-
vě není třeba připomínat. Požární 
ochrana a zřizování výjezdové jednot-
ky hasičů vychází ze zákona a obce 
jsou jednou ze složek státu v této čin-
nosti. Starostové a zastupitelé si v mi-
nulosti také uvědomovali důležitost 
požární ochrany v obci i mimo ní. Bo-
hužel, tehdy nebyly dotace na pořízení 
cisteren a vedení obce si uvědomova-
lo, že financování šesti milionů z roz-
počtu by ohrozilo mnohé jiné investič-
ní akce, na které byly zrovna dotace 
(byty, veřejné budovy, cesty, zateplo-
vání objektů apod. ). Nebyl toto dů-

vod, proč se stále odsouval nákup cis-
terny? Dle mého názoru to byl ten 
hlavní důvod a byl zcela logický. V 
této době, kdy jsou na obnovu techni-
ky peníze, by bylo přímo nehospodár-
né je nevyužít. 
 

BOJANOVICE ZASTÁVKY 

Mnohé z vás napadá otázka, jestli už 
to nebylo vyřešeno? Ne, nebylo. Od 
původní varianty přístupu na autobu-
sové zastávky bylo upuštěno. Důvo-
dem je špatná legislativní úprava úče-
lových komunikací a záporný postoj 
majitele účelové cesty k původnímu 
záměru. Vše špatné je pro něco dobré.  
 
V tomto případě je to jistě na místě. 
Jak víte, vzhledem k okolnostem zá-
měru jsme nastínili investičnímu part-
nerovi této akce Správě a údržbě silnic 
Plzeňského kraje (SÚSPK) myšlenku, 
zřídit nové zastávky na rovinatém úse-
ku hlavní silnice v blízkosti obecní 
komunikace a obecního pozemku. 
Shodou náhod o této variantě také pře-
mýšleli pracovníci z investičního od-
dělení SÚSPK. Dne 9. 2. proběhla 
schůzka v Klatovech s investičním 
technikem ze SÚSPK panem Kadle-
cem a projektantem dopravních staveb 
panem Macánem. Předmětem řešení 
byla nově navrhnutá varianta zřízení 
intravilánu obce a nových zastávek 
autobusů v Bojanovicích. Nové mož-
nosti byly před touto schůzkou projed-
nány s DI v Klatovech. Část hlavní 
silnice, kde budou muset vozidla jez-
dit omezenou rychlostí, bude začínat v 
úseku od prvního domu v Bojanovi-
cích směrem od HD. Končit bude v 
místech průchodu mezi nemovitostmi 
na současnou zastávku. V první fázi 
bude zhotoven projekt pro územní 
řízení, který bude hradit obec. Dále 
bude zhotoven projekt pro stavební 
povolení, který bude hrazen společně 
obcí a SÚSPK. Samotná realizace bu-
de spočívat v osazení hlavní komuni-
kace obrubníky po obou stranách, 
chodníkem s odvodněním po jedné 
straně, místo pro přecházení, zálivy 
zastávek a osvětlení intravilánu. Obec 
bude hradit chodník s obrubníkem po 
jedné straně komunikace, osvětlení a 
odvodnění, které bude zřejmě pomocí 
vsaků. Do budoucna se bude nabízet 
možnost občanské výstavby na protěj-
ších pozemcích, kde jsou v současné 
době louky. Jedním z oříšků celé akce 

je vlastník pozemků pod komunikací, 
který je nedohledatelný a celou reali-
zaci nám tím ohrožuje. Prosím veřej-
nost, kdo má jakékoli informace 
vedoucí k nalezení kontaktu na po-
tomky současného vlastníka pozem-
ků v Bojanovicích, nechť nás kon-
taktuje. Nedohledatelná osoba: Lefl-
manová Růžena, narozena roku 
1907, bydliště Praha.  
 
Pro názornost přikládáme foto projed-
návaného záměru (viz poslední strana 
novin). Zde upozorňuji, že se jedná 
pouze o předběžnou situaci a konečné 
řešení je závislé na mnoha faktorech, 
které určují závazné vyhlášky týkající 
se dopravních staveb. Stavba by ne-
měla zasahovat do pozemků vlastníků 
nemovitostí, ale jejich souhlas se stav-
bou bude podmínkou k realizaci. 

MOST BOJANOVICE 

Při jednání se SÚSPK byly zjištěny 
informace týkající se mostu na hlavní 
komunikaci před křižovatkou do obce 
Bojanovice. Na mostu stával kříž, kte-
rý byl nedávno nalezen místními obča-
ny v potoce nedaleko mostu. Občané 
chtějí tento kříž obnovit a usadit na 
most. S usazením budeme muset po-
čkat, jelikož se plánuje tento most v 
dohledné době opravit (cca 2 roky). 
Při opravě mostu může být kříž v rám-
ci opravy osazen na most ve spoluprá-
ci se SÚSPK. V tomto případě je tře-
ba, aby vše bylo legislativně ošetřeno, 
jelikož kříž bude usazen do silničního 
tělesa. Pokud by totiž došlo vlivem 
kříže k zranění osoby (např. projíždě-
jící motorkář), bude se hledat viník. 

ČEPICE 

Čeká nás výměna střechy na klubovně 
v Čepicích. Jsou podniknuty kroky k 
opravě dešťové kanalizace v Čepicích, 
která je důležitým prvkem v části ob-
ce. Současná kanalizace je v daném 
úseku zborcena. Tento stav neumož-
ňuje vlastníkům domácích ČOV odvá-
dět přečištěné splaškové vody a tím 
chránit své studny na pitnou vodu před 
případnou kontaminací. 
 
Řešení pitné vody v Čepicích je zatím 
předmětem dalšího jednání. Dotazníky 
byly vyhodnoceny a budou sloužit pro 
další jednání v této oblasti. 
Vyhodnocení dotazníku následuje na 
další straně. 
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TRVALE HLÁŠENÍ OBČANÉ 
 dotazníkem bylo osloveno 100% nemovitostí, tedy 78 trvale žijících osob 
 odpovědělo 26 nemovitostí z celkových 32 nemovitostí  
 v těchto 26 nemovitostech, odpovídá  88% trvale žijících osob 
 v letních měsících trpí nedostatkem vody 16 nemovitostí z 32 
 prokázat nedostatek vody může 13 nemovitostí z celkových 32 
 pravidelně kontroluje kvalitu vody 10 nemovitostí (14 jí nekontroluje.) 
 závadnou vodu má 6 nemovitosti, 10 - neví, 9 - nemá závadnou vodu 
 v případě výstavby vodovodu se napojí 20 nemovitostí z 32 
 hlavním zdrojem by byl vodovod pro 16 nemovitostí z 32 
 hradit náklady na přípojku je ochotno 19 nemovitostí. 
 zájem o napojení na vodovod, ale pokud to půjde, bude využívat jako hlavní  zdroj vody svůj zdroj (studnu, vrt), 11 

nemovitostí. 

VYHODNOCENÍ 

VEŘEJNÝ PRŮZKUM - VODA V OBCI ČEPICE 

DOTAZNÍK – nemovitosti s občany s trvalým bydlištěm 

Celkem oslovených 32 nemovitostí (78 osob s trvalým pobytem). 
 

Zpětná vazba z 26 nemovitostí ,ve kterých je trvale hlášeno 69 osob, 88% obyvatel obce dotazník vyplnilo. 
 

MÁM V LETNÍCH MĚSÍCÍCH NEDOSTATEK VODY PRO BĚŽ-
NOU SPOTŘEBU DOMÁCNOSTI * 

ANO 
16 

NEVÍM 
1 

NE 
8 

Bez odpovědi 
2 

JSEM SCHOPEN PROKÁZAT NEDOSTATEK VODY VE ZDROJI (v 
případě, že jím trpíme) 

ANO 
13 

NEVÍM 
3 

NE 
5 

Bez odpovědi 
5 

VÍTE JAKÁ JE VYDATNOST ZDROJE VODY (l/s): 3 majitelé nemovitostí mají vydatnost změřenou 
OBJEM VODY VE STUDNI JE (m3): 12 majitelů nemovitosti zná objem ve studni 
UDĚLAL JSEM - BUDU DĚLAT - OPATŘENÍ PROTI NEDOSTATKU VODY VE SVÉM ZDROJI 
(PROHLOUBENÍ STUDNY, HLEDÁNÍ NOVÉHO ZDROJE......) 
 
POZNÁMKA: 13 majitelů nemovitostí odpovědělo. 

KONTROLUJI PRAVIDELNĚ KVALITU VODY ODBĚREM VZOR-
KŮ ZE ZDROJE 

ANO 
10 

NEVÍM 
 

NE 
14 

Bez odpovědi 
2 

MÁM PROKAZATELNĚ ZÁVADNOU VODU VE ZDROJI 
(např.: dusičnany, nadlimitní množství chemických látek) 

ANO 
6 

NEVÍM 
10 

NE 
9 

Bez odpovědi 
1 

V PŘÍPADĚ VÝSTAVBY VODOVODU NAPOJÍM SVŮJ DŮM NA 
VEŘEJNÝ VODOVOD 

ANO 
20 

 

NEVÍM 
2 

 

NE 
1 

 

Bez odpovědi 
3 

BUDE PŘÍPOJENÍ HLAVNÍM ZDROJEM PRO CELÝ DŮM ** 
 

ANO 
16 

NEVÍM 
1 

NE 
5 

Bez odpovědi 
4 

JSEM OCHOTEN HRADIT NÁKLADY NA SVOU VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKU 6 – 15 tis. Kč 

ANO 
19 

 
 

NE 
4 

Bez odpovědi 
3 

MÁM ZÁJEM O NAPOJENÍ NA VODOVOD, ALE POKUD TO 
PŮJDE, BUDU VYUŽÍVAT POUZE SVŮJ ZDROJ (DŮVODY: FI-
NANČNÍ, NEZÁVISLOST....) 

ANO 
11 

 NE 
12 

Bez odpovědi 
3 

* Jeden tazatel uvedl ano i ne- součet je 27. 

** 16 x ano - v tomto bodu si 5 konkrétních respondentů protiřečilo, jelikož zároveň uvedli, že mají zájem o napojení na vodovod, ale pokud to půjde budou 
využívat pouze svůj zdroj (důvody: finanční, nezávislost ….). 
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DOTAZNÍK – nemovitosti, kde nejsou trvale hlášeny žádné osoby (chalupy) 

 

Celkem oslovených 21 nemovitostí (chalup). 

 

Zpětná vazba z 20 nemovitostí ,ve kterých není trvale hlášen žádný obyvatel. 

 

MÁM V LETNÍCH MĚSÍCÍCH NEDOSTATEK VODY PRO BĚŽNOU 
SPOTŘEBU DOMÁCNOSTI 

 

ANO 
11 

 

NEVÍM 
1 
 

NE 
6 
 

Bez odpovědi 
2 

JSEM SCHOPEN PROKÁZAT NEDOSTATEK VODY VE ZDROJI (v 
případě, že jím trpíme) 

ANO 
6 
 

NEVÍM 
4 
 

NE 
3 
 

Bez odpovědi 
7 

VÍTE JAKÁ JE VYDATNOST ZDROJE VODY (l/s): 1 majitel nemovitosti má vydatnost změřenou 
OBJEM VODY VE STUDNI JE (m3): 7 majitelů nemovitosti zná objem ve studni 
UDĚLAL JSEM - BUDU DĚLAT - OPATŘENÍ PROTI NEDOSTATKU VODY VE SVÉM ZDROJI 
(PROHLOUBENÍ STUDNY, HLEDÁNÍ NOVÉHO ZDROJE......) 
 

POZNÁMKA: 3 majitelé nemovitostí odpovědělo. 

KONTROLUJI PRAVIDELNĚ KVALITU VODY ODBĚREM VZOR-
KŮ ZE ZDROJI 

ANO 

4 

 

NEVÍM 

2 

NE 

13 

 

Bez odpovědi 

1 

MÁM PROKAZATELNĚ ZÁVADNOU VODU VE ZDROJI 
(např.: dusičnany, nadlimitní množství chemických látek) 

ANO 

7 

 

NEVÍM 

5 

 

NE 

6 

 

Bez odpovědi 

2 

V PŘÍPADĚ VÝSTAVBY VODOVODU NAPOJÍM SVŮJ DŮM NA 
VEŘEJNÝ VODOVOD 

ANO 
 

14 
 

NEVÍM 
 
2 
 

NE 
 

3 
 

Bez odpovědi 
1 

BUDE PŘÍPOJENÍ HLAVNÍM ZDROJEM PRO CELÝ DŮM ANO 
7 
 

NEVÍM 
1 
 

NE 
7 
 

Bez odpovědi 
5 

JSEM OCHOTEN HRADIT NÁKLADY NA SVOU VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKU 6 – 15 tis. Kč 

ANO 
13 

 

 
 

NE 
2 
 

Bez odpovědi 
5 

MÁM ZÁJEM O NAPOJENÍ NA VODOVOD, ALE POKUD TO 
PŮJDE, BUDU VYUŽÍVAT POUZE SVŮJ ZDROJ (DŮVODY: FI-
NANČNÍ, NEZÁVISLOST.....................) 

ANO 
9 

 NE 
9 

Bez odpovědi 
2 

CHALUPÁŘI, OBČANÉ BEZ TRVALÉHO POBYTU V OBCI 
 

 dotazníkem osloveno 100% nemovitostí, ve kterých není trvale hlášen žádný občan 

 odpovědělo 20 z celkových 21 nemovitostí 

 v letních měsících trpí nedostatkem vody 11 nemovitostí z 21 

 prokázat nedostatek vody může 6 nemovitostí z celkového počtu oslovených 21 

 pravidelně kontroluje kvalitu vody 4 nemovitosti, 13 ji nekontroluje 

 závadnou vodu má 7 nemovitostí, 5 neví a 6 nemají závadnou vodu 

 v případě výstavby vodovodu se napojí 14 nemovitostí z 21 

 hlavním zdrojem by byl vodovod pro 7 nemovitostí z 21 

 Zájem o napojení na vodovod, ale pokud to půjde, bude využívat jako hlavní svůj zdroj vody (studnu vrt) 9 nemovi-

tostí. 

VYHODNOCENÍ 

VEŘEJNÝ PRŮZKUM - VODA V OBCI ČEPICE 
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Oslavenci v březnu 2017 

70 let  Lohbergerová Blanka  Čepice 

75 let  Surá Josefa    Rabí 

75 let  Koryťáková Věra   Čepice 

94 let  Erbanová Olga   Rabí 
 

Oslavenci v dubnu 2017 

60 let  Pretl Ladislav   Rabí 

65 let   Růta Vilém    Bojanovice 

70 let  Adamec Jaroslav   Rabí 

70 let  Novotná Zdeňka   Rabí 

85 let  Hromádka Miroslav  Rabí  

 Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Doporučujeme všem občanům, aby zřídili zasílání SMS 

zpráv na své mobilní telefony.  Pošlete  SMS zprávu se 

jménem na číslo starosty: 731 264 220.  

Opustili nás 

Tomáš Zemen ml. Rabí 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Chtěla bych touto cestou popřát ke svátku MDŽ hodně 

zdraví, štěstí a osobních úspěchů paní Emilce, osobní    

asistentce mého syna Ivánka. 

Zároveň chci poděkovat za péči, kterou mu po celý rok ve 

školce věnovala a za trpělivost s mým hyperaktivním dítě-

tem. Ivánek ji měl moc rád. Byla jeho oblíbenou paní    

učitelkou. 

Emilko, zůstaňte vždy tak příjemná a otevřená jako jsme 

Vás poznali. Díky. 

Ivan Tichánek, Táňa a Lena Toboltok 

Dne 26.2.2017  uplyne  dlouhých 10 

roků od úmrtí paní  

Marie Šebelíkové, rozené Žurylové, 

rodačky  z Rabí. 

Zemřela po dlouhé těžké nemoci  ve 

věku 63let.  

Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte si na ni. 

S láskou vzpomínají 

syn Jan s rodinou, dcery Marie a Kateřina 

Nabízím k prodeji pro domácí zvířectvo zbytky pečiva z 

pekárny za symbolickou cenu (100-200 Kč). V případě 

zájmu volejte: 728 989 802 Jiří Liška, Rabí  

Narodili se 

Sofie Todorov 15. prosince 2016 

Blahopřejeme k narození dítěte. 

V přízemí č.p. 15 (pošta) byla umístěna schránka s nade-

psanými lístky, na které nám můžete napsat Vaše stížnosti, 

podněty…, a také pochvalu a dík. 

Vaše názory 

nás velmi zají-

mají. Jsou pro 

nás inspirací 

pro další  práci, 

když víme co 

potřebujete. 

Město Rabí 

 

Přijme do svých řad dobrovolníka/dobrovolnici pro tvůrčí 

výtvarnou činnost s dětmi školního věku. Předpokládá se 

dobrý vztah k dětem, schopnost plánovat a vést menší ko-

lektiv dětí. Bližší info na tel.: 776 312 336, 603 316 123 

!!!  POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! 
Tradiční pouť v Rabí se koná 14. května 2017 

Žádáme všechny občany a majitele nemovitostí, aby 
zaplatili povinné poplatky za odpady a psy do konce 

měsíce února 2017 na městském úřadě. 
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Až se jaro zeptá, co jsi 

dělal v zimě... 

... tak budětičtí fotbalisté budou mít 

čisté svědomí. Poopraveným příslo-

vím se z letošní „Ladovské“ zimy do-

stáváme do drsné skutečnosti náročné, 

ale tolik potřebné zimní přípravy. 

Místní podnikatel Václav Chládek 

nelenil a připravil skutečně krásnou 

běžeckou stopu přímo za vesnicí, aby 

umožnil domácí přípravu na běžkách. 

A již 3.2. se mančaft vydá do Železné 

Rudy na tradiční soustředění. Až na 

výjimky vyjede celý kádr, který do 

jarních bojů vyběhne beze změn. Jak 

říká legendární školník ze Žákových 

Cest do hlubin študákovy duše - 

„Nikoho nepotřebujeme, jsme kom-

pletní“. A mužstvu nechybí ani obrov-

ská motivace a odhodlání tak, jak za-

znělo na valné hromadě v hospodě „U 

Šafandů“. „Jdeme do toho, cílem je 

udržet podzimní 10. příčku a tím elitní 

Okresní přebor do dalšího roku!!!“ Na 

valné hromadě mluvili nejen hráči, 

trenéři a managment, ale i manželky, 

přítelkyně a ostatní členové rodin fot-

balistů a sponzoři, z projevů vyznívala 

ohromná podpora. Tu také deklarovali 

i čelní představitelé obce starosta An-

tonín Huda a místostarostka ing. 

Chmelíková. Je nad slunce jasnější, že 

návštěvnost bude zase velmi nadstan-

dartní ve srovnání s ostatními účastní-

ky Okresního přeboru. 

Po fyzické přípravě na běžkách, v te-

rénu a v hale už budou následovat 

přípravné zápasy. Zatím je plán násle-

dující: 4.3.- Schweinhutt, 11.3.- Voly-

ně, 18.3.- Velké Hydčice 

Pochopitelně, že plánem může zamí-

chat počasí nebo plánovaní soupeři. 

Ale poté již vše bude směřovat k prv-

nímu jarnímu ostrému zápasu, které 

FK Budětice 2012 odehraje na hřišti v 

Bolešinách.                                -rt- 

Valná hromada 

starosta obce A. Huda trenér Z. Chmelík Zdeněk Frančík půvabná Petra Frančíková 

zimní příprava členů 

Foto: Michal Chmelík 

bílá stopa na běžecký trénink 

místostarostka ing. Chmelíková 
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Hovězí krk na černém pivě 

Hovězí krk 1kg 
Cibule 500g 
Sádlo 100g 
Sůl 50g 
Pepř 50g 
Černé pivo 250ml 
Tmavá jíška dle vlastního uvážení 
Čerstvý tymián 
 

Hovězí krk nakrájíme na kostky. Cibuli 
osmahneme na sádle do hněda. Přidáme ma-
so a na základu opečeme. Osolíme. Opepří-
me. Zalijeme pivem a vodou (hovězí vývar). 
Dusíme maso do měkka. Doléváme tekutinu. 
Nakonec můžeme zajíškovat. Dochutíme 
tymiánem, solí a pepřem. 

Vhodná příloha 
rýže, knedlíky, bulgur, nastavovaná pohan-
ková kaše… 

Nastavovaná pohanková kaše 

Brambory 1kg 
Mléko 200ml 
Sůl dle chuti 
Pohanka 100g 
Máslo 50g 
 

Brambory uvaříme a uděláme si klasickou 
bramborovou kaši. Do té přimícháme uvaře-
nou pohanku a rozehřáté máslo. 
Takto udělaná kaše se dá ještě různě dochutit 
-tymiánkem, česnekem, cibulí, petrželkou… 
 

Carpe diem. 

František Podloucký 

situace Bojanovice - zastávky 

současný stav 

budoucí záměr 


