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Jak začít tenhle opakující se  

úvodník? Je 16.8., noviny 
měly být dávno vytištěné. 

To je myšlenka, která mě 
neopouští v posledních ho-

dinách ani na minutu. Po-

skládat články, aby čtenář 
nebyl nespokojený a přitom 

řešit běžné pracovní záleži-
tosti....kdy už konečně bude 

ta vestavba dodávky hoto-
vá,  ještě dodělat technické 

podmínky na „výběrko“  

k nakladači, dořešit vyúčto-
vání služeb v těch našich 

bytech s účetní, doladit de-
taily s topenáři v kotelně, ty

-jo a ještě připravit podkla-

dy na platby za vodu a na-
konec popohánět dodavate-

le všech různých služeb, 
zakázek, aby vše běželo, 

jak má……….a pořád ten 
drnčící telefon…… Podobně 

hektické  to má v dnešní 

době většina lidí, ať se živí 
čímkoliv. Jedním slovem 

starosti. Hlavně se z toho 
nezbláznit. Základní řešení? 

Rozdělit si starosti za prvé 

na  důležité, za druhé méně 
důležité a za třetí zbytečné. 

To většina lidí běžně dělá a 
já nejsem výjimkou. Snad 

jsem někoho nenaštval, že 

je se svým problémem ve 
druhé, nedej bože ve třetí 

pozici :-). Ale znovu opakuji
- hlavně se nezbláznit.  

     Výše popsané souvisí    
s naší profesí, ke které je   

v určitých fázích našeho 

života přikládán možná zby-
tečně velký význam. Nao-

pak osobní část života jde 
do háje. Nezapomeňme, do 

té osobní části života patří i 

to, co děláme ve svém vol-
ném čase a tyto noviny jsou 

naplněny informacemi pře-
vážně o volném čase našich 

přátel a kamarádů. Přeji 
vám, aby volného času bylo 

víc než pracovního a hlavně 

se pořád „nečilte“. Život je 
příliš krátký. Mysleme na 

lidi, kteří to potřebují. 
   

 

                                        -mk-

MEZI ŘÁDKY 

Jako blesk z čistého nebe nás za-
sáhlo úmrtí našeho člena spolku 
ROSa a aktivního "reportéra v te-
rénu" Pepy Růžičky. Bolestnou 
vzpomínkou  bude jeho poslední 
rozhovor, který připravil s kandidá-
tem na prezidenta Michalem Ho-
ráčkem. Všechny jeho uveřejněné 
rozhovory se známými osobnostmi 
měly punc originality, empatie a 
Pepa měl od naší redakce volný 

výběr, protože byl v otázkách pro lidi srozumitelný a uvěřitelný. Pepo, 
díky za všechnu práci pro veřejnost, za to, že jsi několikrát přivedl na 
dobročinný koncert soubor Hlasoň ze Strakonic a vše jsi aktivně zorgani-
zoval. Už nám teď chybíš, a my, in memoriam, otiskujeme tvůj poslední 
rozhovor.... sbohem Pepo!  

Mgr. Michal Horáček, PhD. (64). Známý český textař, esejista, novinář, bás-

ník, antropolog, producent, podnikatel, filantrop a nově i kandidát na úřad 

prezidenta naší republiky. 

Pane Horáčku, jste u nás na Šumavě 

rád? Máte zde své oblíbené místo, 
kam se rád vracíte? 
 

Horní tok Vltavy. Vzpomínky na mladá 
vodácká léta. 
 

Co prvního vás napadne, když slyšíte 
Rabí? 
 

Žižka. 
 

Co Michala Horáčka vyloženě baví? 
 

Všechno, do čeho se pustím. Kdyby mě to 

nebavilo, nevěnoval bych se tomu. 
 

A naopak nebaví? 
 

Vstávat na budík. 
 

Při výčtu vašich aktivit mě napadá, 

jestli zažíváte někdy nudu? 

 

Co to je? 
 

Je pro vás něco nepředstavitelné? 
 

Leccos. Ale s přibývajícím věkem si říkám, 
že je toho stále méně. 
 

Jaké profesi jste se chtěl jako malý 
kluk věnovat? 
 

Na štítek sešitu v první třídě jsem si na-

psal: Michal Horáček, spisovatel. 
 

Váš nejsilnější zážitek z dětství? 
 

Jeden obrázek z knihy Dějiny národa čes-

kého, jmenovitě smrt Přemysla Otakara 

II. na Moravském poli. Babička mi k tomu 
zpívala „V den svatého Rufa na poli Mo-

ravském… bylo to velice smutné i vzneše-
né. Dodnes tenhle pathos miluju. 
 

Bylo těžké vyrůstat rodině Heyrov-
ských? 
 

Vůbec ne. Bylo to krásné a mnohem 
snadnější než cokoli jiného v pozdějším 

životě. 
 

Plníte si své sny? 
 

Jasně. Co jiného by člověk měl plnit? 
 

Může nastat někdy situace, kdy si 

řeknete, teď jsem šťastný, spokoje-
ný, mám hotovo a už budu jen odpo-

čívat, nebo to jednoduše nedokáže-
te? 
 

Jednou odpočívat rozhodně budu. To 
v době, kdy v souvislosti s mým jménem 

napíšou kámoši na facebooku: RIP. Nebu-

de to trvat bůhvíjak dlouho, odpočívat 
dřív je tedy mrhání časem. 
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Překročil jste někdy svůj vlastní 

stín? 
 

Těžko říct. Ale rozhodně se o to sna-

žím. 
 

 

Co si myslíte, že se vám vyloženě 
povedlo? 
 

Zrovna dnes jeden parádní bekhend 
jednoruč po lajně. Měl jsem z toho 

velkou radost, i když jsem prohrál 
1:6. 

 

Připadá mi, že na co sáhne-
te, to se vám povede, to 

vám jde. Je to můj pocit 
nebo je něco, co Michalu 

Horáčkovi nejde, nešlo ne-
bo v tom nebyl úspěšný? 
 

Mně nejde skoro nic. Jen to 
vcelku dobře tajím. 

 

Jak jste se seznámil 
s Petrem Hapkou? 
 

S pomocí Boží. Asi se to muse-
lo stát. 
 

S panem Hapkou jste byli 
dva hodně odlišné typy lidí. 

Jak fungovala vaše spolu-
práce? 
 

Asi právě proto vcelku dobře. 
 

Co vy a Zdeněk Svěrák? 
 

Myslím, že můžu říct, že se respektu-
jeme a možná se máme i rádi. Já 

Zdeňka tedy rád mám dost. 
 

Téměř na koleni jste 

s obchodními partnery vybudoval 
sázkařský kolos Fortuna. Co bys-

te vzkázal těm, kdo vám závidí 

peníze, které jste následně pro-
dejem podílu v této společnosti 

získal? 
 

Proč bych jim měl něco vzkazovat? 
 

Paraple, Světluška, Unie pečují-
cích a Česká Alzheimerovská 

společnost, to je jen krátký výčet 
dobročinných projektů, které jste 

podpořil. Kde u vás začíná a kon-
čí pomoc potřebným? 
 

Začíná vědomím, že jsem v životě 
hodně pracoval, ale taky jsem měl 

fůru štěstí. Jiní, třeba stejně pracovití 

a dost možná i chytřejší, ho neměli. 
Proto se snažím tenhle handicap 

aspoň malinko narovnat. Pomoc po-
třebným samozřejmě omezená je – 

abych mohl poléčit všechny svízele 

světa, které jsou nekonečné, musel 
bych mít i nekonečné zdroje. 
 

Proč jste se po padesátce vrhl na 
vysokoškolské denní studium 

antropologie? 
 

Říkal jsem si, že už je na čase. 

 

Co si rád poslechnete, přečtete a 
na jakém filmu vás potkáme 

v kině? 
 

Rád bych si přečetl aspoň ty knihy, 

které mám doma v knihovně. Přibý-
vají rychleji, než jsem je schopen číst. 

V kině mě můžete potkat na nějakém 
pěkném dětském filmu – jako je třeba 

Kuki nebo Medvídek Paddington, beru 

tam svoji šestiletou dceru Julii. Někdy 
ji musím prosit, protože se na to tě-

ším víc než ona. 
 

Okolo politiky se točíte celý ži-

vot. Např. jako představitel inici-
ativy MOST jste zprostředková-

val s Michaelem Kocábem v roce 

1989 dialog OF s tehdejším před-
sedou vlády Adamcem. Angažo-

vat přímo jste se rozhodl až teď 
jako kandidát na hlavu našeho 

státu. Ptám se proč a proč až 

teď? 

Protože podobně jako tehdy stojíme 

před velkým rozhodnutím. Musíme si 
odpovědět: kam patříme a co chce-

me? Nechci zemi, v níž lidé pracují 
v továrnách rudých mandarínů a kte-

rá vůbec platí investiční pobídky cizin-

cům. Chci pozornost a podporu věno-
vanou našim lidem. Teď se jim nedo-

stává a to je potřeba radikálně změ-
nit. Naše místo je mezi nejsvobodněj-

šími a také nejvíc prosperujícími ze-
měmi světa, mezi které jsme ostatně 

už patřili. Musíme se tam, silní a se-

bevědomí, vrátit. 
 

Pomiňme vaše protihráče 

v klání o hlavu státu. Kdo by byl 
podle Michala Horáčka nejlep-

ším kandidátem na prezidenta 
naší republiky? 
 

Master Yoda. 
 

Náš národ miluje bulvární infor-

mace všeho druhu a denně hltá 
zaručené zprávy ze soukromí 

nejen slavných lidí z barevných 

deníků s velkými písmeny... Jste 
připraven i na tento druh pozor-

nosti a popularity? 
 

Ano. Nebude to nic nového, takové 

pozornosti se mi dostává už třicet 
let, co jsem ve veřejném prostoru. 
 

Jste velmi oceňovaným doma i 
v zahraničí, a proto se 

v návaznosti na předchozí otáz-
ku nemohu nezeptat, máte to 

zapotřebí? 
 

Kdybych si nemyslel, že je to důležitá, 

pro mou zemi a její lidi přínosná akti-

vita, tak bych to nedělal. Změnu a 
dobrou práci prezidenta má zapotřebí 

hlavně Česká republika. 
 

Kdo byl podle Michala Horáčka 

největším Čechem? 
 

Karel IV a moje máma. 

Kde vidíte sám sebe a naši zemi 

za 10 let? 

 
Máte tím na mysli završení mého dru-
hého funkčního období? V tom přípa-
dě: úplně jinde než jsme dnes. Jed-

noduše – v lepších časech. 
 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
hodně zdraví a sil. 
Josef Růžička (in memoriam) 
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Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2017 

PK získala obec Břasy na Rokycansku. 
Také naše malá delegace vyrazila do 

této obce v sobotu 5.8. na slav-

nostní vyhlášení výsledků soutě-
že. Chtěli jsme vidět, jaká je ta 

vítězná obec ! Vůbec jsme nebyli 
zklamáni, program nabitý aktivi-

tami spolků od hasičů, dětí, žen, 
kynologů apod., jejich vlastní 

hudební skupiny, příjemní organi-

zátoři, každý se chtěl předvést 
tolika návštěvníkům. A to ještě 

obec čeká odměna za titul ve výši 
1 mil.korun. Ani my z Rabí jsme 

se neztratili a při své druhé účasti 

v soutěži jsme vybojovali diplom 
s medailí za obnovu tradic v obci. 

Hodnotitelské komisi jsme se v úterý 
27.6., kdy nás na 2 hodiny navštívila, 

snažili předvést společenské akce 

všech 3 obcí za 

uplynulý rok.    
A bylo čím se chlubit! Jen považte, 73 

různých příležitostí k setkávání obča-
nů tří „vesnic“ za uplynulý rok, to ne-

ní málo. Komise má rok od roku těžší 

roli ve výběru vítězů, nositelů stuh za 
práci s dětmi, za společenský život, 

za spolupráci se zemědělci a za zvele-

bování životního prostředí. Co tedy je 

pro vítězné obce společné? Nadšení 
většiny občanů, kteří pořádají akce 

pro všechny, vymýšlejí, organizují a 
není jim lhostejné, jak žijí v obci.   A 

stačí třeba jen zkrášlit veřejný pro-

stor okolo svého domu výsadbou a 
udržováním květin, vážit si toho, 

čeho se již dosáhlo a hledět stále 
vpřed a vymýšlet aktivity, které 

budou prospěšné většině občanů. 
Takhle žijí v Čepicích        i Bojano-

vicích, ale i rábští nejsou pozadu. 

Poděkování patří všem aktivním 
občanům ve spolcích        i mimo 

ně, kteří organizují společenský, 
kulturní a sportovní život  v Čepi-

cích, Bojanovicích a Rabí     a není 

jim lhostejné, jak žijí v obci. Ne-
nechte se otrávit a vytrvejte ve své 

práci, dáváte tak příklad všem budou-
cím generacím, že dobrovolná práce 

pro druhé lidi má smysl vždy.                
       -mj-

VESNICE ROKU 2017 PLZEŇSKÉHO KRAJE 

 

 

V pátek 9.6. nám Chrámový a pěvecký sbor Velkobor pod vedením paní 
Radky Kočí zpříjemnil krásným koncertem v kostele sv.Jana Nepomuc-
kého v Rabí  Noc kostelů. Vyslechli jsme nově nastudované písně i s 
průvodním slovem.  A návštěvníci  koncertu byli opravdu štědří a daro-
vali na vymalování kostela 2870,-Kč, které předala druhý den Marie 
Jamrichová našemu panu faráři Markovi Donnerstagovi. Děkujeme 
všem, kteří si do našeho kostela našli cestu.    
            -dh-

A kde je hledat? Přímo na ná-

městí, v budově bývalé školy a 
úřadu čp.57, kde byla otevře-

na v sobotu 1.7. v 10 hodin. 

Pozvání na přestřižení pásky 
neodmítl režisér Václav Cha-

loupek, milovník přírody. Po-
přál organizátorům hodně 

spokojených návštěvníků, kte-
rým se vystavené exponáty 

určitě budou líbit jako jemu 

samotnému. 
Sokolník Milan Zaleš vzpome-

nul na své dlouholeté působe-
ní s dravci na hradě Rabí a když jeho 

žádost o prostory v čp.57 odsouhlasili 

zastupitelé pro expozici sokolnictví, 
byl velmi rád. První návštěvníci mohli 

shlédnout ve vitrínách  

počátek vývoje ptáků od vajec, mlá-

ďat, skelety dravců i expozici cizo-
krajnou, sokolí, jestřábí i orlí. 

Starosta M.Kraucher připome-

nul, že muzeum řemesel provo-
zoval v Rabí před lety sám Petr 

Balcar, ale pak své vlastní sbírky 
přestěhoval kvůli nevyhovujícím 

prostorám domů. Bylo by škoda 

nevidět řemesla, která se provozo-
vala i v Rabí a jsou již dávno zapo-

menutá. Město nabídlo prostory 
galerie v čp.57 a tam byla část 

sbírky tematicky vystavena. 
Obě nové expozice je možné vidět 

o prázdninách od úterý do neděle 

v čase 10 – 17 hodin, v září a říjnu 
jen o víkendech v době provozu 

hradu, nebo po předchozí domluvě 
na MěÚ Rabí v pracovní době. Vstup-

né je v cenách lidových, tak neváhej-

te a najděte si čas na prohlídku!          
                       -rd- 

  

MUZEUM ŘEMESEL A EXPOZICE SOKOLNICTVÍ NOVĚ V RABÍ 

NOC KOSTELŮ NA RABÍ 

https://www.facebook.com/marie.jamrichova?fref=mentions
https://www.facebook.com/marie.jamrichova?fref=mentions
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Příznivci strašínských ochotníků si v sobotu 1.7. 
přišli opravdu na své. Od 15 hodin sehrál divadelní 

spolek Kolár ve hradě Pohádku o líných strašidlech 

pro děti a od 18 hodin se dospělí zasmáli při známé 
komedii Světáci. Spolek ROSa děkuje vedení hradu 

za možnost pozvat ochotníky do Rabí a zároveň do 
výjimečných a originálních kulis, jakými hrad je. 

Celý výdělek spolek ROSa věnoval souboru Kolár a 
děkuje divadelníkům i všem téměř 150 návštěvní-

kům, kteří si v tento den našli cestu za kulturou do 

hradu.           -mj- 

DIVADLA NA HRADĚ RABÍ  

 

Společně se se-

tkat, pobavit, 

dobře se najíst a 
napít, to bylo 

hlavní motto pod-
večerního grilová-

ní na plácku v 

Hlinovatkách v 
sobotu 29.7. Při-

šel, kdo chtěl a 
měl k dispozici 2 

samoobslužné 

grily na plyn a 
dřevěné uhlí. Pivo 

jako křen, klobása 
k zakoupení výborná a mnozí využili možnost grilovat svoje 

vlastní jídlo podle chuti. Děti si užívaly volnost pohybu, stavěly 
bunkry, hrály si společně a rodiče mohli nerušeně koutkem oka 

sledovat jejich aktivity. Kam by také z takového krásného vel-

kého plácku utíkaly, že? Bylo jim dobře a dospělí si mohli neru-
šeně vychutnat společnost a dobré jídlo. Sedělo se až do tmy, 

poslední odešli ve 23 hodin a všichni se shodli na dalším pokra-
čování příští rok. A co vy ostatní, přijdete také ?               
                    -rd-

LETNÍ GRILOVÁNÍ NA HLINOVATKÁCH 

Poslední červencovou sobotu jsem 

strávila zajímavé odpoledne ve spo-
lečnosti členů a sympatizantů České 

pirátské strany (Pirátů), kteří se do 

Rabí sjeli k letitému příznivci J. Lédlo-
vi a jako poděkování uspo-

řádali u něj na zahradě 
sousedské setkání s grilo-

váním. Sešlo se nás deva-
tenáct včetně tří malých 

dětí: přijely manželské páry 

ze Strakonic a Písku, rodina 
z Horažďovic, plné auto 

Pirátů z Plzně nebo Nepo-
muku. O této straně jsem 

až do toho dne nevěděla, 

po chvíli sezení s jejími zá-
stupci a hned dvěma kraj-

skými lídry kraje Jihočeské-
ho a Plzeňského jsem si 

uvědomila, jak je potřeba 
uzdravit českou společnost 

a naši krásnou zemi od základu. Ráda 

bych věřila, že této partě sympatic-
kých lidí různého věku se to opravdu 

povede a uspějí ve volbách. Přála 
bych jim, aby se lidé v České republi-

ce probudili z dlouholeté agonie a 

začali si více naslouchat a začaly se 
řešit problémy, kterých je v tomto 

státě víc než dost. Toť na úvod. 
Rozhodla jsem se udělat rozhovor     

s lídrem kandidátky Jihočeského kraje 

panem Lukášem Koláříkem a členkou 

Pirátů Miluš Kotišovou z Prahy 
(rodačkou z Nepomuku) a zde přepi-

suji to nejdůležitější.  

     Česká pirátská strana vznikla       

v České republice v roce 2009, je 

součástí širšího světového hnutí, ve 
světě existují už desítky pirátských 

stran. Hlavními programovými princi-
py, s nimiž jdou Piráti do voleb, jsou 

čtyři: 
1. Kontrola moci a mocných, 
2. Zjednodušení fungování státu, 

snížení administrativy, 
3. Ochrana lidí před šikanou, 

4. Ochrana svobody. 

Piráti jsou malá strana, roste po-

malu a zdola, bez pomoci velkých 
sponzorů. Ale přesto mohou doložit 

úspěchy: mají např. úspěšného sta-
rostu v Mariánských Lázních, 4 bojov-

né zastupitele na magistrátu Hl. m. 

Prahy, krajské zastupitele v Brně        
a Hradci Králové a s jejich 

pomocí byli zvoleni 4 senáto-
ři. Více najdete na jejich 

stránkách www.pirati.cz. Le-
tos mají Piráti reálnou šanci 

překonat hranici 5 %.Doba 

jde kupředu mílovými kroky        
a Piráti chtějí dělat trans-

parentní politiku na očích ve-
řejnosti. Podle mého názoru 

to Piráti  s naší zemí myslí 

dobře. Nebuďme lhostejní ani 
my. Jestli stále tápete, koho 

volit, já už mám jasno. Děkuji 
těmto lidem za hezké a pouč-

né odpoledne, bylo mezi nimi 
prima. Mimochodem Jirka 

Lédl se stal prvním držitelem milé 

dřevěné kočičí sošky, putovního dě-
kovného talismanu, který byl zde      

v Rabí oficiálně pojmenován Pirátská 
číča. Po měsíci Jiří vybere dalšího ak-

tivního Piráta či příznivce, který by si 

podle jeho názoru zasloužil toto sym-
bolické poděkování. Piráti slíbili, že 

nejsou v Rabí naposledy. 
Děkuji jim za rozhovor.  

               Linda Krejčová Fraňková  

DO RABÍ PŘIJELI PIRÁTI – PODĚKOVAT SVÉMU PŘÍZNIVCI 

http://www.pirati.cz/
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Radek Juda 
Klatovy 
a) My jsme zaparkovali 
tedy až dál, ale tady je 
tolik aut, že se to asi 
vylepšit nedá vůbec. 
b) Mně by to určitě ne-

vadilo. 

Hana Brejchová  
Plzeň 
a) My na náměstí nepar-
kujeme, protože když 
jsme sem přijeli, tak bylo 
obsazené. Stojíme u teni-
sových kurtů. 
b) Myslím si, že ta vzdále-

nost je dosažitelná pro 

každého člověka. 

Radana Musilová  
Hartmanice 
a) Kapacita je malá. 
Jsem tady s vnoučatama 
a kroužíme tady, aby-
chom našli místo. 
b) Problém by to nebyl, 

kdyby to nebyl prudký 

kopec. 

Jiří Němec  
Hradešice 
a) Parkování neřeším, 
zaparkovali jsme to na 
silnici. 
b) Pro mě by to problém 
určitě nebyl. 
 

ANKETA PARKOVIŠTĚ – 17.8.2017 
A) VYHOVUJE VÁM SOUČASNÝ STYL PARKOVÁNÍ? 
B) PŘEDSTAVOVAL BY PRO VÁS PROBLÉM JÍT PŮL KILOMETRU Z PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ? 

pan Dostál 
Plzeň 
a) My jsme zaparkovali 
dál, tady byla značka, že 
je plno. 
b) V žádném případě ne, 

protože nemám rád lidi, 

kteří musejí stát až před. 

Když je to výlet, tak proč 

by se nemohli lidi taky 

trochu projít. 

pan Běhal  
Bystřice pod Hos-
týnem 
a) Tak parkování je tady 
dobré, ale chtělo by to 
více místa. Je tady hodně 
lidí. 
b) Problém by to určitě 

nebyl, ale byl by tu třeba 

dobrý vláček, který by 

vyvážel turisty nahoru. 

pan Lang  
Vacov 
a) Bylo to strašně milé, 
já mám ZTP, tady to 
místo bylo obsazeno, ale 
pán nám našel místo a 
měli jsme to zadarmo. 
b) Kdybychom neměli 

ZTP, tak nevadilo. Zdra-

vej člověk dojde. 

pan Kuštál  
Jihlava 
a) Na parkoviště jsme se 
nevešli. 
b) Určitě by nás to neod-
radilo, když se chci na 
ten hrad podívat, půl ki-
lometru podle mě není 
žádná velká vzdálenost. 
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Milí čtenáři, kancelář Městského úřadu Rabí se přestěhovala do čp. 15, ale knihovna zůstala na svém místě v přízemí 

Multifunkčního domu čp. 57. Od září vám bude knihy a časopisy půjčovat paní Eva Nárovcová a to pravidelně každé 
pondělí od 15:00 do 17:00 a středu od 9:00 do 11:00. Pokud vám čtivo dojde mimo tyto úřední dny, stavte se do 

kanceláře Městského úřadu a my s vámi do knihovny zajdeme a pomůžeme s výběrem.          -rk- 

CO JE NOVÉHO V KNIHOVNĚ? 

 

 
Ingredience 

2 ks cibule 
150 g polohrubá mouka 

4 stroužky česnek 

2 lžičky majoránka 
250 g šunkový salám 

0,5 balíčku kypřící prášek do pečiva 
2 ks vejce 

1 kg cuketa 
200 g tvrdý sýr 

CUKEŤÁK 

rodina z Budapešti 
a) Místo k zaparkování 
jsme nenašli. 
b) Nevadilo by nám to. 

Inzerát 

Město Rabí hledá nového kronikáře/kronikářku. Bližší informace podá p.Jamrichová, tel. 603 316 123. 

Ondřej Doležal   
Libušín u Kladna 
a) Mohlo by bejt to par-
koviště větší. 
b) Pro mě by to problém 

nebyl. 

pan Vítek  
Chomutov 
a) Místo jsem našel, urči-
tě. 
b) Pro nás by to problém 

nebyl, to se dá ujít. 

pan Včela  
Kdyně 
a) Parkuji až v tom od-
stavném pruhu, bylo tu 
plno a značka zákaz. 
b) Ne, není to zas tak 
daleko. 

Postup: 

Asi 800 g oloupané cukety nastrouháme do větší mísy. Třetinu cukety mů-
žeme nahradit brambory. Cibule nakrájíme nadrobno a česnek prolisujeme. 

Šunkový salám také nastrouháme nebo nakrájíme na drobné kousky. Tvrdý 
sýr nastrouháme. 

K cuketě přidáme nakrájené cibule, šunkový salám, tvrdý sýr, polohrubou 
mouku, půl balíčku prášku do pečiva, 2 vejce, půl lžičky soli, 2 lžičky majo-

ránky, 4 stroužky prolisovaného česneku a dobře promícháme. 

Pekáč vyložíme pečícím papírem, rozetřeme těsto na cukeťák, uhladíme a 

pečeme asi 1 hodinu. Velmi záleží na tom, jak je vrstva těsta vysoká. 

Cukeťák z trouby podáváme teplý jako hlavní chod.  

       Dobrou chuť přeje redakce 

KLUB DĚTÍ V RABÍ  

Klub začíná svoje aktivity po prázdninové přestávce poprvé v úterý 12.9. 2017 od 16 hodin s Janou Hanesovou a 

další bude 19.9.2017 od 16 hodin s Andreou Novou. Klub bude pravidelně každé úterý ve stejný čas. Máme 

k dispozici nové krásné prostory v budově čp.57 (bývalý úřad). Rodiče, pošlete své děti, ať si vytvoří originál-

ní výrobky, kterými vás doma potěší!                 -rk-
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POZVÁNKY NA AKCE 

PŘIPRAVUJEME!!  

Plzeň 9.prosince 2017  

muzikál pro děti „ Madagaskar“  

Rezervace bude možná až po vydání RN č. 44, 

kde upřesníme podrobné informace 

Kdy? V sobotu 26.8. 

V kolik? Od 16 hodin 

Odpoledne plné zábavy, soutěže pro dě-

ti, střílení ze vzduchovky, ukázky hasič-

ské techniky, opékání buřtů. 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

ZÁJEZD DO ČIMELIC NA VÝSTAVU KVĚTIN 

25.8.2017 SE NEKONÁ. DŮVODEM JE MALÝ 

ZÁJEM O ÚČAST. 

Zájezd do Jižních Čech  
pro děti i dospělé  

v sobotu 16.9.2017. 

Krokodýlí ZOO Protivín, Pracha-

tice, Šumavský pivovar Vimperk.  
Doprava autobusem zdarma, vstupné si hradí 

účastníci. Odjezd v 10 hodin od kašny na náměs-

tí. Informace na webu a fcb města, vývěsce před 

čp.15 a fcb spolku ROSa. Rezervujte si místo na 

MěÚ Rabí, tel. 737018098, nebo u Drahušky 

Houdkové v MŠ Rabí. 

Výlet pro seniory a zájemce do Kašperských Hor a na Mouřenec 

čtvrtek 31.8.2017 ve 14 hodin 

Sraz v Rabí u kašny na náměstí. Odvoz malým autobusem pro 20 osob zdarma. Rezervujte si 

místo na tel. 603316123, nebo v kanceláři MěÚ.  
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OŽENIL SE... 

 

 
 

 

Dne 8. července 2017 uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů v Čepicích VI. setkání harmonikářů, které se 
konalo v areálu místního tábořiště. Pořadem provázel 
Jan Míčka.  V bohatém odpoledním programu se před-
stavili Kůrovci z Kašperských Hor, Úterníci z Horažďo-
vic, Marnotratníci z Vimperka, Písečtí blonďáci, Josef 
Lhotecký z Nemějic, Zdeněk Krýsl z Volšov, Vladimír 
Hůda z Heřmaně u Českých Budějovic, Jan Míčka ze 
Žichovic, domácí bratři Ježkové, Štěpánek Kůs se svou 
sestrou a maminkou a nejmladší, teprve sedmiletá, 
Adélka Pokorná z Plzně.  
   Ještě před začátkem byla všechna místa k sezení 
obsazena, bylo také proč. Vždyť se přece všichni měli 
na co těšit, protože na taková tradiční setkání jsou 
zváni hráči nejen místní, ale i ze vzdálených regionů. 
A co je důležité, harmonikáři mezi sebou nesoutěží, ale 
každý předvádí jen své znalosti a umění, které jeho 
muzikantský život provází. Po oficiálním úvodu se 
všichni účinkující sešli ke společné fotografii a pak už 
začala ta správná smršť ve hraní na harmoniky spoje-
ná se zpěvem.  K dobré atmosféře přispělo pěkné po-
časí, výborná obsluha a pár sladkých pochutinek od 
našich  čepických děvčat.  Závěrem úspěšného setká-
ní  byla volná zábava.  A tak se zpívalo, tančilo a vese-
lilo. Návštěvníci opouštěli pěkný areál s uspokojením a 
slovy: „ Děkujeme a těšíme se  na další, již VII. ročník 
Setkání harmonikářů!“   

                                                                -js-       

VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 
V ČEPICÍCH 

    

 

Tak se nám oženil. Kdo? No přece 
Pája. Náš Pája. Našich hasičských 

dětí Pája. Náš velitel hasičů Pája. Teď 
už vlastně Jarušky Pája.  

     Svatební oznámení hlásalo jas-

ně: Jaroslava Přindová a Pavel 
Dlouhý oznamují...."budeme se 

brát" dne 29.7.2017..... To si sa-
mozřejmě nemůžeme nechat ujít. Ale 

nepředbíhejme... 

Rozloučení s jeho svobodou proběhlo 
v sobotu týden před obřadem v če-

pické klubovně. A že to byla pořádná 
rozlučka, dokazuje i fakt, že se konči-

lo až pozdě v noci druhého dne. Pros-
tě se to povedlo.... 

     A pak už přišel den D, nebo by šlo 

i říct den S, tedy svatba. Pája toho 

pro místní hasiče udělal dost, hlavně 

pro hasičská dítka. S nimi totiž 2 roky 
trénoval a dosažené poháry a diplo-

my jsou jen důkazem toho, že to dě-
lal dobře. Takže kdo jiný by mu měl 

jít na jeho svatbě zatáhnout, než prá-

vě "jeho" děti? Oblékly se do hasič-
ských triček, k tomu hasičské helmy a 

zatahovaly a zatahovaly. Jak později 
společně přiznaly, viděly to všechny 

úplně poprvé v životě. Tak si to taky 
patřičně užily. 

     My dospělí jsme jen pozorovali, 

fotili a nalévali. A taky jsme si to užili. 
     Ani obřad jsme si ujít nenechali, 

bylo to milé, kouzelné a dojemné. A 
my jim přejeme, aby byl takový i je-

jich další společný život... 

                                   
                                      -es,ms,hs- 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91284&idc=4705189&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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 FOTO: JAROSLAV POTUŽNÍK 

ČEPICKÁ POUŤ 
 

 

Na sv. Antonína slavíme vždycky v Čepicích pouť. Nejinak tomu bylo i letos. Naplánovány byly kolotoče a poutní mše 

svatá v naší kapličce. 
     Kolotoče nás ale na poslední chvíli vyšplouchly, takže jsme měli jen mši slouženou v sobotu sušickým vikářem P. 

Donnerstagem. Vlastně jaképak jenom! Poutní mše přece odjakživa patřila, patří a patřit vždycky bude k tomu nejzá-
kladnějšímu pilíři každé pouti. To ostatní se vždycky přidává tak nějak "navíc".  

     Takže jsme vlastně měli pouť jaksepatří.                                                                               -hs-

 

 Od začátku prázdnin se nás místní 

děti vyptávaly, kdy už bude 
ten náš tábor. Inu kdy, dě-

tičky? Přece až počasí dovo-

lí...A to dovolilo. Když jsme 
se jednu červencovou stře-

du scházeli na našem tábo-
řišti, vůbec jsme netušili, že 

tam zažijeme čtyři, co do 

počasí, asi nejkrásnější 
prázdninové dny. 

     A co bylo nejlepší - 
tenhle termín vyhovoval i 

většině čepických dětí, tak-
že se jich tam letos sešlo 

čtrnáct, ve věku tři až pat-

náct let. 
     Průběh tábora byl úplně 

stejný jako předešlé roky, a 
to ze dvou důvodů. Jednak 

všechny ty naše činnosti    

k táboření všeobecně patří a taky 
proto, že je děti vlastně i samy vyža-

dovaly. Třeba – samostatné postavení 
stanu, rozdělání ohně, pomoc při va-

ření, společná posezení u ohně, neko-

nečné koupání v řece, vzájemné po-
znávání se, různé táborové hry - mí-

čové, pohybové, logické i ty u táborá-
ku, tábornické písničky, výlet a dětmi 

oblíbený nácvik hasičských doved-

ností.  
     Všechno šlo všem dětem krásně 

od ruky. Třeba vaření polívky. Je to 

zvláštní: kdyby některá maminka 
chtěla svoje děti doma uctít klasickou 

„pytlíkovkou“, asi by moc neuspěla. 
Ale tady na táboře, když si děti samy 

rozdělají oheň a samy si na něm tuhle 

dobrotu uvaří, „vymlasknou“ pak talí-
ře úplně všichni.  

     A jestli se tábor povedl? Já mys-
lím, že určitě.  Ale tohle by spíš měly 

říct děti. Tak se jich můžete zeptat.  

     Na závěr nezbytné poděkování. 
Bude delší, protože je fakt komu dě-

kovat. Samozřejmě SDH Čepice za 
financování celé 

akce a poskytnutí 

zázemí v klubovně 
a v kempu. Firmě 

Ponnath za spon-
zorskou cenu uze-

nin. Mílovi za milý 
hudební doprovod 

při zpěvu tábor-

nických písniček. 
Dále Lence, Jirko-

vi, Láďovi a Jani-
ně za štědré záso-

bení ovocem a 

dobrůtkami. A 
hlavně "naší" Ivet-

ce. Protože vstá-
vat do práce ve 3 

a dělat se nám 
večer s buchtou, 

to nás teda opravdu potěšilo. Že ale 

další večer upeče novou, to už nás 
doslova šokovalo.  A že obě byly! 

     Takže díky všem a díky, dětičky! 
Bylo to hezký. Zatáboříme si zase 

příští rok, pokud budete mít zájem, 

jo? 
      -hs- 

TÁBOR ČEPICKÝCH MLÁĎAT 
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Letošní léto přineslo opět kvalitní akce, které potěšily 

nejen obyvatele obce. Tradičně se začínalo poutí, 
kde vynikly na úvod spanilé hasičky, exelovaly tradič-

ně slavné „Zralé blumy“ a k vidění byla i neckyjáda. 

Začátkem srpna se konal druhý ročník „Venkovského 
festu“, který nadchl nablýskanými trucky, jízdou re-

stro busu a legendární rockovou skupinou BRUTUS. 
V obou případech bylo součástí výborné občerstvení, 

v případě Festu dokonce i pečené prasátko. Podívej-
te se , jak to 

v Buděticích vypadalo.          -rt- 

BUDĚTICKÉ LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO 

Usnesení č.17/2017 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 

ze dne 21.6.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí. 

Počet přítomných zastupitelů 6, omluveni 2 (p.Balcar, p.Nový). P.Janečková přijde později. 

ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. P.Ottise a p.V.Hejpetra ml. a zapisovatelkou p. R.Kočí. 

Pro 6 

Tento bod byl schválen 

 

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

Pro 6 

Tento bod byl schválen 

 

Příchod p. Janečkové v 18:10 – přítomno 7 zastupitelů 

 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.16 bez výhrad. 

Tento bod vzalo ZM na vědomí 

 

4) Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy – Pošta Partner z důvodu udržení poštovních služeb v plném rozsahu v obci 

Rabí, výhledově s provozní dobou přesahující 7 pracovních hodin. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 
5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vyvolat jednání ohledně převodu pozemků pod místními komunikacemi 

p.č.1184/1, p.č. 1189 a p.č. 1184/4 v k.ú. Čepice, které jsou ve vlastnictví České republiky. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje uložení vyústění ČOV do pozemku p.č. 206/27 v k.ú. Čepice ve prospěch stavby 

kanalizační přípojky pro RD č.p. 51 a zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Kateřiny Kláskové, nar. 
24.4.1974 a Josefa Kláska, nar. 27.2.1965, bytem Ungrova 678/6, Malešice, 108 00 Praha 10. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 
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7) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje pozemkové úpravy v k.ú. Bojanovice. Důvodem je, že na komplexní řešení po-

zemkových úprav by byla použita veškerá půda mimo intravilán, který je ve vlastnictví města Rabí. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 13 (2+1) v č.p. 149 panu Pavlu Ottisovi. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje 

a) návrh změny územního plánu v k.ú. Rabí za účelem budoucí stavby RD. Náklady související se změnou ÚP hradí žada-

tel. 

b) třístrannou smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace změny ÚP. 

c) ustanovit pořizovatelem změny ÚP MěÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování. 

d) Miroslava Krauchera jednáním s dotčenými orgány. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje 

a) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Rabí ve výši 500.000 Kč z dotačního titulu „2017 

Příspěvek na nákup nové CAS“. 

b) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Rabí ve výši 70.000 Kč z dotačního titulu 

„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017“. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje výpověď smlouvy o komplexním zabezpečení zneškodnění směsných komunál-

ních odpadů pro obec Rabí ve znění jejích dodatků, uzavřené dne 4.1.1999 se společností RUMPOLD-P s.r.o., se sídlem 

Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČ:61778516 a pověřuje starostu k podání výpovědi k 30.6.2017. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovitele akce „Oprava povrchů Rabí náměstí“ firmou Swietelsky stavební 

s.r.o., IČ: 44035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice za nabídkovou cenu 738.659,45 Kč bez DPH, 

tj. 893.777,93 Kč s DPH 21%. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem nebytových prostor v KD Rabí paní Aleně Kraucherové za stejných 

podmínek jako u ostatních nájemců. Nájemné činí 10 Kč/m2 měsíčně+spotřebovanou elektrickou energii. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje inventarizaci vzrostlých stromů za cenu 500 Kč bez DPH firmou ARBORISTIKA 

RUDA, Ladislav Ruda, Hlavňovice 9, IČ: 65578571, z důvodu plánovaného čerpání dotací na ošetření dřevin. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dokumentaci stavby, záměr jejího zhotovení vč. komunikačního napojení z po-

zemku p.č. 175/2 a 206/48 v k.ú. Čepice na místní komunikaci ležící na pozemku města Rabí p.č. 206/27 v k.ú. Čepice. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

 

17) Zastupitelstvo města Rabí odkládá prodej malotraktoru do doby vyjádření SDH Čepice. 
Tento bod vzalo ZM na vědomí 

 

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr pořídit automatické zvonění v kostele sv. Jana Nepomuckého v Rabí. 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 
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Usnesení č.18/2017 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 

ze dne 9.8.2017 od 17 hodin v klubovně Spolkového domu v Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 6, omluveni 3 (p. Boltík, p.Potužník, p.Nový). 

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 

 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. M.Leopolda a p.V.Hejpetra ml. a zapisovatelkou p. R.Kočí. 

Pro 6 

Tento bod byl schválen 

 

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání. 

Pro 6 

Tento bod byl schválen 

 

Během projednávání bodu 3) odešel v 18:20 p. Lőffelmann – př ítomno 5 zastupitelů 

 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.17 bez výhrad 

Tento bod vzalo ZM na vědomí, nehlasovalo se. 

 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje na základě výběrového řízení uzavření Kupní smlouvy „FZŠ-Rabí - cisternová au-

tomobilová stříkačka“ s firmou WISS CHZECH s.r.o., IČ:29305934. Výše nákladů na pořízení je 5.876.486,- Kč s DPH 

21%. 

Pro 5 

Tento bod byl schválen 

 
5) Zastupitelstvo města Rabí 

a) bere na vědomí schválení projektu „Rozšíření systému pro separaci odpadů ve městě Rabí“ s celkovými realizačními 

uznatelnými náklady 2.570.524,- Kč z Operačního programu životního prostředí a schvaluje potřebnou úpravu v rozpočtu-

pol.6123, par.3726 

b) schvaluje firmu JIP PROJEKT, s.r.o., IČ:05848911 realizací výběrového řízení za cenu 50.000,- Kč bez DPH k projektu 

„Rozšíření systému pro separaci odpadů ve městě Rabí“. 

Pro 5 

Tento bod byl schválen 

 

6) Zastupitelstvo města Rabí 

a) revokuje bod č.9 v usnesení č.17/2017 týkající se provedením změny územního plánu z důvodů legislativních změn, 

které současný ÚP od roku 2020 zneplatňují 

b) schvaluje oslovit k podání nabídky na vypracování nového územního plánu nejméně tři oprávněné subjekty. 

Pro 5 

Tento bod byl schválen 

 

7) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí předání částky SDH Rabí od neznámého občana za prodej šrotu, který byl ve 

vlastnictví SDH Rabí. 

Pro 5 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 

 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 4 v čp. 149 panem J.S. od 1.8.2017. 

Pro 5 

Tento bod byl schválen 

!!!!UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!!!! 
Poslední dobou se setkáváme s častým pálením rostlinných zbytků na zahradách, zejména v místní části Židovna. 

Uvědomte si, že tím obtěžujete své okolí (často polovinu obce), které v letních měsících své domovy větrá a tráví čas 

venku. Jaké je řešení? Kompost, větve odvézt na Žínek, a nebo čekat na vhodný vítr a otravovat tím „smradem“ tře-

ba obyvatele Žichovic- ti ať prominou tento příklad :-). Nebuďte lhostejní ke svému okolí.  

Děkujeme za pochopení — s úctou občané Rabí. 
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Jistě jste zaznamenali, že kancelář 

MěÚ je již přestěhována zpět do bu-

dovy původní historické radnice. O 

plusech a mínusech této věci je jistě 

diskutováno, což považuji za logické a 

správné. Na samotné akci to však nic 

nemění.  

     Stěhování úřadu v roce 2012 do 

nového objektu bývalé školy v čp.57 

bylo zcela nezbytným krokem, aby se 

původní kancelář v čp. 15 mohla za 

dotační peníze opravit. Vysloužilá 

akumulační kamna, v zimních měsí-

cích stále zima, málo světla, zásuvek 

a málo prostoru. Jediným dřezem na 

mytí hrníčků od kávy pro návštěvy 

byly záchody přes chodbu. To je urči-

tě jen zlomek důvodů, proč se úřad 

stěhoval. 

     Po rekonstrukci prostor v radnici 

č.p. 15 bylo opět zcela normální, že 

se kancelář úřadu vrátí do míst, kam 

od nepaměti patří. Těžko jde vysvět-

lovat někomu, že ty hodiny na průčelí 

nesouvisí s radnicí. Osobně spatřuji 

hlavní výhodu, že mám po ruce záze-

mí zaměstnanců v terénu a odděle-

nou kancelář. A proč oddělenou kan-

celář? Jen 35 svateb v roce je třeba 

tzv. nabrat a v tuto chvíli si dovolím 

uvést takový běžný příklad obvyklé 

pracovní situace z bývalé kanceláře …

paní matrikářka má sjednanou schůz-

ku s budoucími manželi, do toho při-

jde nájemník jednoho z 24 bytů platit 

nájem, za chvíli se objeví turista ža-

donící o pohledy nebo nějaké razítko, 

mně zvoní telefon, vzápětí začne zvo-

nit stolní telefon v kanceláři a já jsem 

právě rezignoval na psaní rozhodnutí, 

kterým udělím povolení k připojení 

novostavby na místní komunikaci, 

přestože jsem v tu chvíli silničním 

správním orgánem, tedy úředníkem, 

který to může povolit za státní aparát. 

Troufám si říct, že soustředit se 

v tomto prostředí dokáže pouze žena, 

protože ta dokáže dělat dvě věci na-

jednou, já bohužel ne.                         

Pokud má někdo pocit, že chce vidět 

starostu při práci, zajde do mé kance-

láře v zadní části prostor č.p. 15, na 

jednání máme klid, taktéž běžné 

choulostivé záležitosti jsou projedná-

vány v soukromí a nakonec nekou-

kám na nohy turistů jako dříve, nýbrž 

z okna na brigádníky, jak fasují křovi-

ňáky a hrábě. 

     Nejsem novinář, tudíž můžete 

v článku zaznamenat možná nějakou 
nadsázku, kterou nemíním nikoho 

zesměšnit, nýbrž celý článek svým 
pohledem oživit. Píšu tak, jako bych 

to říkal. Nejsem profík a chyby 

v mých textech budou asi neustále. 
Jako třeba teď. Plynule přecházím ve 

svém dnešním psaní k velmi závažné 
věci, kterou jsem napsal v minulém 

vydání novin, a to ve článku směřova-

ném těm občanům Čepic, kteří si myl-
ně vyložili problematiku svozu velko-

objemového a nebezpečného odpadu. 
Špatně vnímaný text, který jsem na-

psal je ve znění: „Neznámí občané 
Čepic pro mě nachystali nemilé pře-
kvapení. Na první pohled mi bylo jas-
né, že to mám za ne-zavedení vody 
do tohoto zvodnělého území.“ Tento 

text mi připravil mnoho nemilých situ-
ací a těch jmen, co jsem dostal, o 

tom ani mluvit nebudu.  

Při rozboru vět docházím k závěru, že 

nesouvisel s velkoobjemovým a ne-
bezpečným odpadem. Proč jsem ho 

tam tedy napsal? Nebylo to zbytečné? 
Vždyť jsem mohl tušit, že poznámka 

odvrátí pozornost čtenáře od podstaty 

článku. Při zkoumání celé problemati-
ky mi došlo, že z textu nebylo patrné, 

jak se při psaní této nadsázky usmí-
vám :-) . Nebylo tak vůbec patrné, 

jak mi připadá kombinace tohoto tex-
tu s celým obsahem ve své podstatě 

nesmyslná. Ne všechno naše bytí 

v životě musí dávat smysl. Zmínkou o 
vodě v Čepicích v žádném případě 

nebagatelizuji ani svou práci, kterou 
za tímto problémem vidím, ani obavy 

těch občanů, kteří trable s vodou za-

žívají. Uvádím tedy vše na pravou 
míru pro ty, kteří odváželi odpad, kdy 

neměli a můj text je naštval :-) . Pro 
ostatní občany, nejen Čepic, měl člá-

nek pouze informativní charakter, jak 
si někteří lidé vykládají svoz velkoob-

jemového a nebezpečného odpadu 

po svém, nedbaje instrukcí, které 
obdrží. Původně jsem dostal od čepic-

kých „nakázáno“, abych to koukal 
vysvětlit. Tak se mi to snad malinko 

povedlo, jinak jsem ztrácel čas tímhle 

večerním psaním, při hlídání dvou 
malých dětí a neustálém přísunu dět-

ských otázek k různým tématům lid-
ského bytí. Závěrem dodávám, že 

výše popsaný text opět nemá 

v úmyslu nikoho zesměšnit, jedná se 
pouze o mé autorské zamyšlení, které 

je pouze mým vlastním rukopisem 
bez jakýchkoliv ambicí, ke změnám, 

ke kárání, k poučování….., jeho hlav-
ním cílem je  pouze informovat tak, 

jak jsem zvyklý. 
              -mk- 

ZAMYŠLENÍ NA ÚVOD 

 

VÝŘEZ Z VEDUTY J. WILLENBERGA  Z ROKU 1602 VÝŘEZ Z FOTOAPARÁTU STAROSTY Z ROKU 2017 
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V Rabí byl nově spuštěn provoz Mu-
zea řemesel a Expozice sokolnictví 

Milana Zaleše. Provoz muzea je zajiš-
těn brigádníky, kteří mimo jiné posky-

tují také informace turistům. Otevření 

proběhlo v sobotu 1. července. Ozná-
mení o otevření občanům bylo z mé 

strany podceněno, protože jsem byl 
dost pracovně vytížen jinými důleži-

tějšími záležitostmi. Volil jsem pozvání 

formou SMS hlášení, kterou jsem za-
slal všem 93 občanům, kteří jej mají 

zřízeno. Po více jak měsíci jsem se 
dozvěděl, že jsem prý občany ne-

pozval. SMS hlášení, po mém zjišťo-

vání příčiny, nebylo doručeno 38 li-
dem z těch 93. Mohu spekulovat, proč 

tomu tak bylo, ale jedno vím jistě, že 
o žádnou selekci občanů nešlo. V mi-

nulosti se to již jednou při odesílání 
zpráv stalo. Abych udržel tuto formu 

SMS, která je pro obec bezplatná, 

rozdělil jsem nově občany-odběratele 
do tří skupin po cca třiceti lidech. SMS 

služba zřizovaná pomocí operátorů a 
služeb firem by v našem případě stála 

minimálně 25000 Kč. Jediné velké 

plus je, že tyto firmy mají statut ope-
rátora a tím je zaručena propustnost 

zpráv v síti v řádu sekund, zatímco já 
odesílám v současné době zprávy 

v řádu minut, pokud však není síť 
přehlcena ( tomu tak zřejmě bylo při 

odeslání pozvánky). Z celé věci pro 

mne z toho plyne ponaučení nepodce-
ňovat reklamu a nepřeceňovat techni-

ku a těm, kteří by bývali dorazili na 
akci, o které se nedozvěděli, se tímto 

omlouvám. 

 

 
V Čepicích, v Amerikách, se nachází 

odstavný pruh na bývalé silnici, která 
vedla do obce ještě před stavbou no-

vého mostu. Toto místo je stále využí-

váno bordeláři z řad řidičů a čepičtí o 
tom ví své. Když skončila vyhozená 

mikrovlnka téměř na zádech rybáře, 
tak se ledy pohnuly. Správa a údržba 

silnic PK zamezí zastavení autům in-
stalací silničních svodidel a vyjde tak 

vstříc mnohým obyvatelům Čepic ve 

snaze udržet pořádek na místech, kde 
je to takřka nemožné. 
     Čepickými občany bylo ve spolu-
práci s obcí zažádáno o příspěvek 

z Nadace VIA, který se týká revitaliza-

ce okolí hasičské klubovny. Celkové 
náklady jsou 380 tis. Kč, možná pod-

pora je až 300 tis. Kč. Držíme palce, 
protože je žádost mezi jedenácti fina-

listy. 

 
 

V Bojanovicích jsme upravili prvky 

v odpočinkové části obce a konečně 
tak vyslyšeli hlas lidu. Dále byly ve 

spolupráci s občany usazeny patníky, 
které chrání okolí Božích muk před 

parkujícími automobily. Byl zhotoven 

základ pro usazení kříže posvěceného 
při oslavách. 
     Proběhlo druhé jednání s orgány 
ohledně zřízení intravilánu obce a au-

tobusových zastávek v obci Bojanovi-

ce. Byl upřesněn harmonogram prací 
a ten je následující.  

     Počátkem příštího roku bude zho-
tovena projektová dokumentace pro 

územní řízení (bude hradit obec) – 

první stupeň potřebný ke stavebnímu 
povolení. Na základě vydaného sou-

hlasu s umístěním stavby bude zhoto-
vena dokumentace pro stavební po-

volení a prováděcí projekt (bude hra-

dit Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje - SÚSPK).  

     Počátkem roku 2019 bude řízení o 
vydání stavebního povolení. Úspěšná 

realizace akce bude reálně do konce 
roku 2019.  

     Obec bude hradit dle pravidel, 

která jsou v současné době nastavena 
Plzeňským krajem chodníky, nástupiš-

tě a osvětlení komunikace. Zálivy za-
stávek, obrubníky a odvodnění bude 

hradit SÚSPK. 
 
 

V bytových domech v Rabí proběhla 
výměna zdrojů vytápění firmou Kotle 

Kraus. V bytovém domě č.p. 149 
(bývalá školka) jde o zásadní věc, kdy 

jsou nově instalovány dva automatic-

ké kotle na uhlí. Nové kotle nahrazují 
starý nevyhovující automat na uhlí, 

který byl již několikrát svařován, aby 
nedocházelo k únikům topné vody. 

Dva automatické kotle jsou pro byto-

vý dům pojistkou. Je málo pravděpo-
dobné, že nastane porucha u dvou 

kotlů současně. V běžném provozu 
budou kotle běžet v kaskádě. Pro pří-

klad stojí za zmínku, že jednu prosin-

covou neděli původní kotel vyhasl 
díky prasklině ve vodním plášti. 15 

nájemních bytů bylo bez tepla. Naš-
těstí se následující pondělí podařilo 

kotel opravit. 
                                                              

MUZEUM ČEPICE 

BOJANOVICE 

RABÍ 

Jistě jste zaznamenali v poslední době časté odstávky 

vody. Rabí má dva vrty, které dodávají vodu do vodoje-

mu. Druhý z vrtů byl v loňském roce připojen na zásobo-
vací řad a úspěšně zkolaudován. Dodávka vody do vodo-

jemu z nového vrtu začala v zimních měsících. V letních 
měsících je v Rabí velká spotřeba vody z důvodu turismu 

(hospody, ubytování, veřejné záchody…).  V současné 

době jsme prošli několika fázemi, kdy se dolaďovala čidla 
ve vrtu, doba čerpání  vrtů a mnoho jiného. Doladění  je 

většinou  reakcí na nějaké problémy, které se projeví čas-
to prázdným vodojemem a nejlépe v tu nejnevhodnější 

dobu. Reakcí na tyto nepříjemné chvíle je, dokázat jim 

předcházet, včas se dozvědět, že se něco děje. Měření 
různých hodnot ve vodojemu pomocí čidel a posílání 

zpráv je již v řešení. V souvislosti s monitorováním jed-
notlivých stavů na vodojemu byla zjištěna porucha na 

vodovodním řadu. Aby to mělo punc originality, porucha 

byla v sobotu 12.8. v dopoledních hodinách. Naštěstí 

jsem byl v Rabí a mohl vzniklou situaci řešit. Došla voda. 
SMS hlášení jsem neposílal. (V pátek jsem „chytrý tele-

fon“ musel „hodit“ do továrního nastavení). Děkuji všem, 
kteří reagují na poruchu vody tím, že se mě snaží infor-

movat. V těchto situacích v tom prosím pokračujte, jeli-

kož nikdy nevíte, jestli nejste mezi prvními, kdo mi infor-
maci předal. Zároveň prosím o shovívavost, když vám 

hovor nezvedám, nebo třeba odmítnu. V tu chvíli si buďte 
jistí, že jste již minimálně desátým volajícím. Abych mohl 

celou situaci řešit, musím mít, jak se říká, volné ruce. 
 

 

 

 

 

 

PORUCHY NA VODOVODNÍM ŘADU V RABÍ 



16 

 

 

Oslavenci v září  2017 

75 let   Kůs Václav    Čepice 

75 let   Jihlavcová Vladimíra  Rabí 

Oslavenci v říjnu 2017 

70 let  Pavelec Jaroslav   Rabí 

Oslavenci v listopadu 2017 

80 let  Klásková Olga   Čepice 

85 let  Svatošová Anna   Rabí 

 Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí. 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 

Doporučujeme všem občanům, aby si zřídili zasílání 

SMS zpráv na své mobilní telefony.   

Pošlete  SMS zprávu se jménem na tel: 731 264 220.  

Opustili nás 

Josef Růžička, 37 let , Rabí  

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

MěÚ Rabí - úřední hodiny pro veřejnost 

Pondělí 8:00 - 12:00  12:30 - 17:00 

Středa 8:00 - 12:00  12:30 - 17:00 

Pátek  8:00 - 12:00  12:30 - 14:00 

MěÚ Rabí - pracovní doba  

Pondělí 7:00 - 12:00  12:30 - 17:00 

Úterý  7:00 - 12:00  12:30 - 15:30 

Středa 7:00 - 12:00  12:30 - 17:00 

Čtvrtek 7:00 - 12:00  12:30 - 15:30 

Pátek  7:00 - 12:00  12:30 - 15:30 

Starosta tel.: 731 264 220 

Účetní, matrika, knihovna tel.: 737 018 098 

…………………………………………………………. 

SBĚRNÝ DVŮR SUŠICE, areál ČOV 

Tel:. 376 555 208 

Úterý        13:00 - 18:00 

Čtvrtek     13:00 - 18:00 

Sobota 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00 

…………………………………………………………. 

ČEVAK a.s. - pobočka Sušice 

Vývoz domovních septiků . 

Objednávky - tel.: 602 539 950 

…………………………………………………………. 

ČEZ - poruchová služba  

Hlášení poruch elektřiny, výpadky elektřiny 

Bezplatná telefonní linka: tel.:  800 850 860 

…………………………………………………………. 

    

OZNÁMENÍ 

distribuce zelených potravin Green ways v Rabí a okolí: 

 Hana Jeníková 

 Rabí 73  

PŘIJMEME - PEKÁRNA LIŠKA 

Máte zájem si v důchodovém věku přivydělat 

  jako: prodavačka, uklízečka nebo pomoc-

ná síla v pekárně?  

Zavolejte 728 989 802, budeme rádi. 

Inzerát 

Spolek ROSa nabízí zájemcům pozici šéfredaktora/
šéfredaktorky Rábských novin. Nutností je znát či se na-

učit grafický program na sestavení každého čísla novin. 
Zájemcům podá informace starosta. 

PRODÁM 

Pečivo pro domácí zvířectvo: 

10 kg sušeného pečiva / 200 Kč 

pytel (asi 15 kg) nesušeného pečiva / 100 Kč 

Vzpomínáme  

Dne 17.8. tomu byly 3 roky, od chvíle kdy nás náhle 

opustil náš  kamarád a přítel Martin Bobula,   

„KOVÁŘ Z BOJANOVIC“  

Vzpomínají přátelé z okolí.  

Všem kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 

Hledáme dopisovatele do RN: zprávy, reportáže, fejeto-

ny, úvahy, zamyšlení. rabskenoviny@seznam.cz 
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FOTO: MICHAL CHMELÍK 

Nejdříve se ještě vrátíme        

k závěru uplynulé sezóny. Ner-

vy drásající boj o udržení se 
nakonec změnil v pohodu a 

závěrečný souboj s Hradešice-
mi byl třešínkou na dortu. 3 

body přinesl skutečně kvalitní 
výkon, kde vynikl Roman Mel-

ka, který stejně jako na pod-

zim skóroval 2x a skvělá obra-
na, v čele s famózním Jirkou 

Vinterem v brance, povolila 
jen korekci výsledku -2:1!!! 

Nic na tom nemění ani fakt, že 

soupeř přijel lehce oslaben, 
šetřil totiž své opory na poz-

dější vítěznou baráž s Měčí-
nem (1:0 a 2:0). A tak pod 

závěrečnou fotku pod rabským hra-
dem můžeme klidně nadepsat – tým 

okresního přeboru FK Budětice 

2012.  

     Nový ročník přinese i několik novi-
nek. Na závěrečné dokopné, tradičně 

„U Šafandů“, nejdříve trenér 
Z.Chmelík zhodnotil sezónu, rozdal 

medaile (předtím dopoledne vykoupil 

v místním koloniálu kulaté sušenky) a 
pak k údivu všech vyhlásil sám sobě 

pauzu a předal trenérské žezlo svému 
kolegovi Jardovi Hozmanovi. Já mys-

lím, že si Zbyněk úlevu zaslouží, 

vždyť vytáhnout tým v průběhu 4 let 
ze IV.třídy do okresu je úctyhodný 

výkon.  
     A dál? Kapitán mužstva Václav 

Korda bude nastupovat k zápasům    

s ještě větší odpovědností, je totiž 
táta od rodiny. Nablýskaná svatba, 

kdy si vzal svoji Martínku 
(mimochodem velmi půvabná nevěs-

ta) proběhla na hradě za asistence 

nejen obou rodin, ale i většiny týmu. 
Zúčastnil se i nový trenér s manžel-

kou a já využil chvíle, kdy se novo-
manželé věnovali rozsáhlé fotodoku-

mentaci v areálu hradu a položil mu 

pár otázek.  
 

Trenére, nejdříve gratulace k no-
vé funkci, ale zároveň dodám, že 

vám nezávidím, jde o velkou od-
povědnost. 

J.H. Jistě, ale já to beru, věřím, že 
mě všichni podpoří přístupem k tré-

ninkům, odpovědností v zápasech a 

že to nebude jen na nás, ale věřím i 
v pokračující přízeň fanoušků. 

Zbyněk Chmelík ohlásil pauzu, 
bude vše tedy na vás? 

J.H. Ne, ne, vše budeme konzultovat 

společně, ale konečné slovo a kaučink 
bude na mě. 

A co úloha Václava, vašeho syna? 
Zůstane zametačem nebo bude 

mít více ofenzivních úkolů? 

J.H. Venda je klíčovým hráčem, který 
dodává zezadu mužstvu jistotu, ale 

nevylučuji podle vývoje utkání i útoč-
né úkoly. 

Nový ročník bude velmi těžký, 
obměnilo se více než třetina 

mužstev (spadly Běšiny, Velký Bor, 
Dešenice, Nezamyslice, postoupily 
Hradešice a Vrhaveč a naopak do OP 
spadl Měčín, Dlouhá Ves, a Strážov a 
ze III. třídy postoupily Svéradice „B“, 
Chudenice, Železná Ruda), jak vidí-

te šance svého mužstva ? 

J.H. V této nově vzniklé situaci je 

velmi těžké cokoliv tipovat, záleží na 
rozložení týmu, jak se uvedou posily, 

do děje se promítnou zranění, karty, 
zde bych chtěl apelovat na zodpověd-

nost hráčů, ale mým cílem je posu-

nout Budětice mezi nejlepší týmy 
okresu. 

Děkuji za rozhovor a mnoho 

štěstí                 -rt-                                    TRENÉR JARDA HOZMAN 

ZAČÍNÁ DRUHÝ DÍL DRAMATU – 
BUDĚTICE V OKRESNÍM PŘEBORU 

TÝM OKRESNÍHO PŘEBORU FK  2012 

DOKOPNÁ U ŠAFANDŮ 

KAPITÁN TÝMU S MANŽELKOU 
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