
   

 

 ZPRÁVIČKY Z 

HASIČSKÉHO SBORU RABÍ 
 

D ovolte mi, abych Vás tu v krát-
kosti seznámil s činností rab-

ských hasičů zhruba od začátku 
roku. 

Letošní rok začal  v lednu výroční 
valnou hromadou, která se konala v 
naší klubovně na hřišti. Bohužel 
účast našich členů nebyla žádná slá-
va. Chtěl bych jen našim členům 
připomenout, že jednou z povinností 
člena je účast na valné hromadě. 
Další naší akcí byl tradiční hasičský 
bál. Ani na této akci nebyla účast 
moc velká. Mrzí to o to víc, že  při-
pravit dnes tombolu a vůbec celý bál 
je čím dál tím těžší, a pak se v sále 
sejde padesát lidí, což je smutné.  

Dále pak velitelé a strojníci absolvo-
vali pravidelná školení u HZS v Kla-
tovech. Někteří členové se zúčastnili 
kurzu obsluhy motorových pil. V 
letošním roce měla jednotka proza-
tím dva výjezdy.  

První výjezd byl na popadané stromy 
mezi obcemi Čímice a Dražovice. 
Druhý náš výjezd byl do obce Do-
moraz na požár komínového tělesa.  

Teď už se ale přesuneme trochu do 
současnosti, kdy jsou v plném prou-
du hasičské soutěže.  

Začali jsme okrskovou soutěží ve 
Frymburku, která se konala 28. květ-
na. Podařilo se nám postavit dvě 
družstva, i když druhé družstvo dopl-
nily dvě ženy. Myslím si, že jsme 
byli úspěšní. Jedno naše družstvo 
obsadilo druhé místo a druhé druž-
stvo místo třetí. Jen bych chtěl vy-
zdvihnout, že družstvo složené ze 
starších členů a dvou žen se umístilo 
na tom lepším místě a našim mladí-
kům to natřeli. Samozřejmě tím obě 
naše družstva postoupila do obvodo-
vého kola. 4. června náš sbor pořádal 
vyřazovací kolo žen a odpoledne 
proběhla soutěž v požárním sportu. 
Bohužel naše ženy se nezúčastnily. 
Ale mužům se podařilo postavit 
družstvo do požárního sportu. Je 
fakt, že se nám moc nedařilo, a tak 
jsme skončili na posledním pátém 
místě. Zkušenost to byla ale dobrá. 
Hned v neděli 5. června se u nás ješ-
tě konala soutěž Okresního kola do-
rostu. Zde se zúčastnil jen jeden náš 
člen, a to Adam Jonáš. Na to, že to 
byla jeho první soutěž v dorostu, si 

vedl velmi dobře. V sobotu 11. červ-
na proběhlo obvodové kolo, do které 
postoupili z okrskové soutěže i naše 
dvě družstva. Jedno družstvo opět s 
posilou dvou žen. Ani zde jsme ostu-
du neudělali. Tentokrát se úspěšnost 
našich družstev prohodila. Naše   
mladší družstvo skončilo na pátém 
místě a postupují do okresního kola, 
které se bude konat 18. června v Ma-
lém Boru, tak jim držíme palce a 
věříme v dobré umístění. Druhé 
družstvo skončilo na místě devátém. 
Samozřejmě se chceme zúčastnit i 
dalších soutěží. Například 2. červen-
ce v Sušici a v Buděticích.  

Určitě Vás tu budeme o našich úspě-
ších či neúspěších dále informovat a 
držte nám palce, či se rovnou při-
jeďte na nás podívat.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

  
RABÍ / UDÁLOSTI 

okrskové kolo soutěže 

SDH Rabí 
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LIMONÁDY 
 
TYMIÁNOVÁ LIMONÁDA 
 
citrony  6 ks 
cukr krupice   300 g 
větvičky tymiánu 10 ks 
voda   1,5 l 
 
Z cukru si připravíme karamel, 
přidáme celé citrony nakrájené na 
kostky, tymián a vaříme. Vše zre-
dukujeme na 0,5 l a hodně rozmi-
xujeme. 
 
SKOŘICOVÁ LIMONÁDA 
 
cukr krupice  250 g 
citron   1 ks 
celá skořice  20 g 
badyán  2 ks 
limetky  2 ks 
voda   1,5 l 
 
Z cukru připravíme karamel, přidáme nakrájený citron a 
limetky, skořici, badyán, zalijeme vodou a svaříme na 0,5 l. 
Poté přecedíme. 
Limonády můžeme skladovat v chladničce delší dobu. V 
zimě je můžeme podávat horké.     
     Carpe diem 

  
ZAHRADNIČENÍ 

TEXT A FOTO: ING. PAVLÍNA ŠIMÁČKOVÁ 

K onečně! Přichází období teplých a slunečných dní… 

končící měsíc květen předává pomyslnou štafetu 

červnu, který odstartuje nástup léta. Všichni se určitě ne-

můžete dočkat, až si budete moci na záhonku konečně 

uzobnout první jahodu nebo třešni, že? 

Krom jiných neméně důležitých prací nás během června 
čeká i boj s plevelem, který se snaží zaplavit celou zahra-
du od záhonů se zeleninou, přes květinové záhony až po 
trávník. My mu výhru samozřejmě neumožníme a jedno-
duchými kroky ho ze zahrady „vyštípeme“.  

Na skalkách nebo na záhonech s okrasnými rostlinami se 
ho poměrně dobře zbavíme vrstvou mulče (kůry nebo 
štěrku). Většinu zeleniny nelze pěstovat na textiliích, jeli-
kož vyžadují častější prokypřování svrchní části půdy - 
což je zároveň i ideální způsob jak se poprat s plevelem. 
U trávníku je to trochu složitější. Jedním ze způsobů jak 
se nežádoucích rostlinek zbavit je vertikutace, tedy pro-
vzdušňování trávníku. Tu je ale ideální provádět zjara.  

Dalším způsobem je vytrhávání jednotlivých rostlinek (př. 
smetánek lékařských) ručně, nebo si můžeme pomoci po-
užitím selektivního herbicidu, který zničí dvouděložné 
rostliny a trávník zůstane. Po zmrzlících vysazenou teplo-
milnou zeleninu (rajčata, okurky, papriky, cukety, melou-
ny) je potřeba dostatečně kontrolovat - zejména pečlivě 
vyvazovat rajčata a okurky. Žluté lepové desky dají včas-
ný signál o přítomnosti škůdců (hlavně mšic, molic a svi-
lušek) a my pak můžeme aplikovat ochranný prostředek. 

Během teplých a suchých dnů všem rostlinám dodáváme 
potřebnou vláhu a jednou za dva týdny zálivku doplníme 
o hnojivo. 

Odkvetlé cibuloviny je dobré vyjmout ze záhonu, cibul-
ky nechat oschnout a uložit na suché a chladné místo. Na 
jejich místo si můžete vysadit například nějaké letničky 
(hledíky, astry, měsíček lékařský, krásenku, třapatku nebo 
šalvěj). 

JAHODOVÉ KNEDLÍKY S VANILKOVÝM TVAROHEM 
 
měkký tvaroh 250g 
střední brambora 1 ks 
žloutky  3 
dětská krupička 250g 
rum   50 ml 
cukr moučka 80 g 
jahody  50 g 
citronová kůra, sůl  
 
Uvařenou bramboru nastrouháme, přidáme tvaroh, sůl , 
žloutky, cukr, rum a citronovou kůru. 
Vše vytvarujeme na hladké těsto. Z těsta vytvarujeme vá-
leček, který nakrájíme na kousky podle velikosti jahod. 
Balíme celé plody do kuličky. Vaříme ve vodě, než vypla-
vou.  
 
TVAROH 
 
mléko   700 ml 
měkký tvaroh 500 g 
cukr   150 g 
vanilkový cukr 2 balíčky 
 
Všechny suroviny smícháme, přivedeme k varu a 10 minut 
vaříme. Poté vše přecedíme a necháme odkapat. 
Na posyp knedlíků můžeme použít i jiné suroviny (mák, 
skořici, opraženou strouhanku…) 

RECEPT 
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK PODLOUCKÝ 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

PŘÍJEM OBCE RABÍ – EKONOMIKA 
OBCE V KOSTCE 

Obce mají v zásadě 4 skupiny příjmů: 
daňové (např. daň z příjmu fyzických 
osob, daň z příjmu právnických osob, 
spotřební daň, poplatky, daně z ma-
jetku), nedaňové (např. příjmy z 
vlastní činnosti – nájmy, služby, le-
sy), kapitálové (např. z prodeje inves-
tičního majetku – pozemky nemovi-
tosti) a dotace. Ve výdajích je nejdů-
ležitější se zmínit o základních dvou 
skupinách – běžné výdaje (např. platy 
zaměstnanců, nákup zboží, vody, 
energie, výdaje na opravy majetku a 
zajištění dopravní obslužnosti) a kapi-
tálové výdaje (např. pořízení nového 
majetku).  

     ZÁKLADNÍ PŘÍJEM OBCE   

Rozpočtové určení daní (RUD) je 
způsob, kterým stát přerozděluje ob-
cím a krajům své příjmy (větší část si 
nechává). Příjem obce z RUD v roce 
2014 byl o 271.266 Kč nižší než v 
roce 2015. V roce 2015 činil příjem 
obce celkem 5.179.015 Kč. Daňové 
výnosy, které stát obdrží od firem a 
občanů, jsou následující. 

1) DPH - daň z přidané hodnoty, platí 
ji fakticky konečný spotřebitel. Tvoří 
část ceny výrobků a služeb.  Z celo-
státního výnosu připadá 20,83 pro-
centa obcím (daň nepřímá). 
2) Daň z příjmu právnických osob  
– s.r.o., a.s. atd. Z celostátního výno-
su obdrží obce 23,58 procent (daň 
přímá). 
3) Daň z příjmu fyzických osob vy-
bíraná srážkou je daň 15%, kterou 
odvádí poplatník z dohody o provede-
ní práce nebo příjmu do 10.000 Kč. 
Obce obdrží ze státního výnosu 23,58 
procent (daň přímá). 
4) Daň z příjmu fyzických osob ze 
samostatné výdělečné činnosti od-
vádí osoby, které podnikají (OSVČ). 
Z daně z příjmů OSVČ připadá 30%
obci, podle místa bydliště podnikatele 
a 10 procent jde do státního rozpočtu, 
60% z celostátního výnosu daně se 
dále rozděluje na 8,92% pro kraje, 

23,58% pro obce a 67,50% jde do 
státního rozpočtu (daň přímá).  
5) Daň z příjmů ze závislé činnosti 
jsou všechny příjmy, které vám za-
městnavatel poskytuje, kromě těch, 
které se nezahrnují do základu daně 
nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů 
osvobozených od daně. Z celostátní-
ho výnosů obdrží obce 22,87% a 
1,5% je poskytnuto obci na základě 
počtu zaměstnanců s místem výkonu 
práce v obci samotné (daň přímá).  
6) Daň z nemovitosti platí každý 
vlastník nemovitosti na území obce. 
Obec obdrží 100% vybrané částky, 
nicméně tato částka činí jen1,5%

všech příjmů (daň přímá). 
 

Daň přímá – je placena plátcem. Daň 
nepřímá – je placena plátcem, ale ve 
skutečnosti ji platí spotřebitel. 

 

Pozn.: 

1) Daňové příjmy jsou rozdělovány 
na základě: 

a. kritéria výměry katastrálních území 
obce (3%) 

b. prostého počtu obyvatel v obci 
(10%) 

c. násobků postupných přechodů 
(80%) - rozhodující je počet obyvatel 
v obci  

d. počet dětí a žáků navštěvujících 
školu zřizovanou v obci (7%) 

2) Výnos daně z nemovitých věcí: 
příjemcem je ta obec, na jejímž 
území se nemovitost nachází 

3) Daňové příjmy jsou rozdělovány 
na základě počtu zaměstnanců s 
místem výkonu práce v obci 

4) Dle bydliště podnikatele – 30% z 
vybrané daně od místních podnika-
telů obdrží obec 

Obec Rabí, Bojanovice a Čepice se v 
posledních letech potýká s ubývají-
cím počtem obyvatel, kteří na našem 
území mají trvalý pobyt. Od roku 
1973 klesl počet občanů o 191 lidí k 
dnešnímu stavu 497 obyvatel. Je zby-
tečné dohadovat se, jestli je to způso-
beno odchodem mladých  perspektiv-

ních lidí do větších měst, kde se lépe 
uplatní na trhu práce, či stárnutím 
populace, nebo přirozenou migrací. 
Jasné je, že úbytek zaznamená i ten, 
komu je logika věci cizí. Naproti to-
mu v našich obcích potkáváme mno-
ho lidí a já tu hovořím o úbytku? 
Obec je tvořena občany obce, to není 
nijak divné. Díky nim je obec obcí. 
Ministr financí také do obce plné ob-
čanů pošle plno peněz.   

Problém dnešní doby vidím ve faktu, 
že mnoho obyvatel není trvale hláše-
no v obcích, kde trvale žije. Počet 
obyvatel v obci je tak do jisté míry 
zkreslen. Víme však, že nepřihlášení 
se k trvalému bydlišti v obci , kde 
žije, vedou občana pochopitelné dů-
vody. Změna občanského průkazu a 
dalších formalit je náročným úkonem 

 Druh daně Podíl 
příjmu 

Příjem obce  v r. 
2015 

1 DPH (celostátní výnos)  20,831  2.398.158,35 Kč 

2 daň z příjmu právnických osob 23,581 1.252.050,66 Kč 

3 daň z příjmu fyzických osob vybíra-
ná srážkou (celostátní výnos) 

23,581 
 

částka je zahrnuta v 
č.5 

4 daň z příjmu fyzických osob ze sa- 23,581 
30,04 

82.892,52 Kč 

5 daň z příjmu fyzických osob ze závis-
lé činnosti (celostátní výnos)   

22,871 / 
1,53 

1.124.802,89 Kč 

6 daň z nemovitých věcí 100,002 457.518,85 Kč 
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v životě jednotlivce a úředník = boj. 
Naštěstí my občané, trvale žijící v 
naší obci, se postaráme o každého. 
Odpadky z popelnic mizí, v zimě je 
prohrnuto, užívání obecních statků 
není v žádném případě omezeno, ale-
spoň tak doufám. V příjmové části 
rozpočtu je však počet trvale hláše-
ných občanů obce významným prv-
kem. Jeden obyvatel do obce přesune 
ze státního rozpočtu cca 10 tis. Kč. V 
našem případě je taková částka dle 
hrubého odhadu cca 200 - 300. tis. 
Kč, o které přicházíme. Dobrá zpráva 
je, že se tyto peníze utrácejí v jiných 
obcích. Zkrátka se v systému objeví, 
ale škoda, že ne v tom našem Rabí.  

Tento můj článek není v žádném pří-
padě boj proti lidem netrvale bydlí-
cím. Zkusme to vzít z jiného pohledu. 
Jistá dávka patriotismu je u člověka 
od nepaměti vysoká. Já se stal obča-
nem Rabí, jakmile jsem uklidil svůj 
dětský pokoj v Sušici v bytě rodičů a 
všechny věci jsem si převezl do mého 
prvního bytu v kulturním domě v ob-
ci Rabí. Z mého pohledu, který jsem 
nastínil vyplývá, že moje první kroky 
vedly pro novou občanku na  výbor 
(takhle jsme ho nazývali i 14 let po 

převratu). Zkuste o tomhle problému 
popřemýšlet, překonejte nechuť vydat 
se na městský úřad v Rabí a přihláše-
ním se k pobytu pomozte Rabí k vyš-
ším státním financím, které se k vám 
opět vrátí v lepším prostředí obce, 
službách apod. Přeji všem příjemný 
pobyt v Rabí, Bojanovicích a Čepi-
cích. Ostatně já mám příjemný pobyt 
v Rabí trvale hlášen od roku 2005.   

 JEN VE ZKRATCE, CO SE DĚJE 

•   Žádost o dopravní automobil pro 
potřeby výjezdové jednotky podána 
(dotace z IROP 90%). 

•    Žádost o dotaci na pořízení nové 
CAS z národního programu podána 
( dotace 50%). 

•    Osvětlení přechodu Rabí je ve fázi 
územního souhlasu a realizace je na 
spadnutí – problémy s vyjádřením 
dotčených orgánů k územnímu sou-
hlasu je v dnešní době standart. 

•    Uvedení vrtu HV 2 v Rabí je již ve 
fázi dokončování (dotace z Plzeň-
ského kraje ve výši 220 tis. Kč byla 
schválena). 

•    Poslední úpravy zadání k projekto-
vé dokumentaci na přístavbu MŠ 

Rabí. 

•   Intravilán v obci Bojanovice se 
nám mírně komplikuje, ale blýská se 
na lepší časy. 

•   Začaly dohady kolem cesty k auto-
busovým zastávkám v Bojanovicích. 
Zde nám jeden občan ze Žichovic 
brání v přístupu na účelovou komu-
nikaci, a tím vystavuje riziku děti z 
Bojanovic. Je pravdou, že je komuni-
kace ve vlastnictví soukromé osoby, 
avšak veřejně přístupná do doby, než 
ji zahradil. Je smutné, když jednotli-
vec má potřebu jít proti dětem z Bo-
janovic. Problematika účelových ko-
munikací je obsáhlá. Zkuste si projít 
trasu u hlavní silnice, kudy vede jedi-
ná cesta k autobusovým zastávkám- 
to je masakr.   

•   Oprava přepadu z vodojemu je 
hotova – současně jsou s výkopem 
položeny dva kabely propojující vo-
dojem s vrty a studnou. Tyto nahradí 
staré a svými parametry nevyhovující 
a současně přivedou na vodojem 
proud pro obsluhu budovy a případ-
ného technického zařízení na úpravu 
vody. 

•   V Čepicích byl distribuován do 

Usnesení č.11 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 13.4.2016 od 18:07 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rabí. 
Počet přítomných zastupitelů 7.  Omluveni: R. Janečková, E. Potužník.  

ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 

1) ZM Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. R. Lupíška, p. Vl. Sedláčka a  zapisovatelkou M. Jamrichovou. Do návr-
hové komise p. M. Krauchera. 

Pro 7     Tento bod byl schválen 

2) ZM Rabí schvaluje navržený program včetně doplnění programu o body č. 18 -20. 

Pro 7     Tento bod byl schválen 

3) ZM bere na vědomí plnění usnesení č.10 bez výhrad. 

Pro 7      Tento bod byl schválen 

4) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč na propagaci kulturní akce Ruinfest, užití znaku 
města Rabí na propagačních materiálech akce a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.  

Pro 1 (p. Jamrichová)               proti 5                zdrželi se 1 (p.Nový)     Tento bod nebyl schválen 

5) ZM Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč pro potřeby žákovského fotbalového týmu  
Žichovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 

Pro 2 (p. Jamrichová, p.Lőffelmannová)     proti 5               Tento bod nebyl schválen 
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6) ZM Rabí schvaluje grantový program města Rabí v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Touto formou 
se budou poskytovat finance na podporu akcí v Rabí, Bojanovicích a Čepicích od roku 2017. 

Pro 6   zdrželi se 1 (p.Lőffelmann)   Tento bod byl schválen 

7) ZM Rabí bere na vědomí žádost o zajištění opěrné zdi a pověřuje starostu obce dalším šetřením v uvedené záležitosti. 
Důvodem stávajícího stavu zdi je zřejmě nedostatečná opora v základu zdi způsobená zásahem žadatele 1 metr od zákla-
dové spáry této zdi.  

Pro 7      Tento bod byl schválen    

8) ZM Rabí schvaluje Akci „Rabí p.č. 464/1,2,5, KT – k NN“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene. 

Pro 7                         Tento bod byl schválen  

9) ZM Rabí schvaluje stavbu „Bojanovice – garáž u RD č.p. 43 na p.p.č. 340“ v k.ú. Bojanovice. 

Pro 7      Tento bod byl schválen 

10) ZM Rabí ve výběrovém řízení schvaluje zhotovení výměny oken a dveří v budově sportovního areálu, za cenu 
309.233 Kč s DPH od firmy Rednex spol. s. r. o., Plzeňská 888, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
o dílo č.037/2016 a provedení potřebné úpravy v rozpočtu . 

Pro 7       Tento bod byl schválen 

11) ZM Rabí schvaluje zhotovení PENB – posouzení energetické náročnosti budov dle zákona č.406/2000 Sb. o hospo-
daření s energií od Ing. Jiřího Kojzara za cenu 20.000 Kč a provedení potřebné úpravy v rozpočtu. 

Pro 7      Tento bod byl schválen 

12) ZM Rabí bere na vědomí zatékání do krovu kapličky v Bojanovicích a pověřuje místostarostu dalším jednáním 
ohledně zabezpečení této památky.  

13) ZM Rabí schvaluje aktualizaci programu obnovy a rozvoje vesnice. 

Pro 7        Tento bod byl schválen 

14) ZM Rabí schvaluje zhotovitele akce „Připojení vrtu HV2“ firmu VAK SERVIS s. r. o., Domažlické předměstí 610, 
339 01  Klatovy za nabídkovou cenu 310.828,76 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

Pro 5    zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)  Tento bod byl schválen 

15) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 132/14 v k.ú. Rabí o výměře 20 m2 
za sjednanou cenu 45 Kč za m2. Náklady spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovi-
tosti, vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy. Současně navýšení položky rozpočtu  6130 a § 3639.  

Pro 5    zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)  Tento bod byl schválen 

16) ZM Rabí schvaluje koupi za účelem vybudování odstavné dopravní plochy p.p.č. 123/33 (8282 m2), 123/37 (645 
m2), 1732/4 (93 m2), 123/38 (83 m2), st.177 (10 m2) za sjednanou cenu 45 Kč za m2 – celkem 410.085 Kč. Náklady 
spojené s nabytím nemovitosti jdou na vrub kupujícímu - daň z nabytí nemovitosti, vklad do KN, vyhotovení kupní 
smlouvy. Současně navýšení položky rozpočtu  6130 a § 3639.  

Pro 5    zdrželi se 2 (manželé Lőffelmannovi)  Tento bod byl schválen 

17) ZM Rabí schvaluje zrušení dvou běžných účtů vedených u České spořitelny č. ú. 821404379/0800 a 9021-
821404379/0800. Hotovost z účtu 821404379/0800 převést na účet č. 115-1158740257/0100 a z BÚ č. ú. 9021-
821404379/0800 hotovost převést na č. ú. 115-1803060247/0100 (poplatky z parkování). 

Pro 7          Tento bod byl schválen 

18) ZM Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.2 a 3 dle návrhu. 

Pro 6                zdrželi se 1 (p.Lőffelmann) Tento bod byl schválen 

19) ZM Rabí schvaluje opravu přepadu nádrže vodojemu a pověřuje starostu ke zjištění další nabídky k provedení prací. 

Pro 7   Tento bod byl schválen 

20) ZM Rabí schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro přístavbu MŠ Rabí firmou Adestik, s.r.o., 
Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, ing. Drahoslav Koura. Za cenu 168 900 Kč bez DPH a provedení potřebné úpravy v roz-
počtu.  ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Pro 7   Tento bod byl schválen 
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Usnesení č.12/2016 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 15.6.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 8, omluveno 1 (p.Lőffelmannová) ZM Rabí je usnášeníschopné. 

 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Kodetovou a p.V.Hejpetra ml. a  zapisovatelkou I. Nová-
kovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.11 bez výhrad 

Pro 8 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr odprodat část (30m2) pozemku p.č. 1776/1 v k.ú. Rabí. 

Pro 0            proti 8               zdrželi se 0 

Tento bod nebyl schválen 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtové opatření č. 4,5,6, dle návrhu. 

Pro 8                  

Tento bod byl schválen 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Svazku obcí „Pošumaví“ za rok 2015. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 s výro-
kem - bez výhrad. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rabí za rok 2015 s výro-
kem - bez výhrad  

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje závěrečný účet Města Rabí za rok 2015. 

Pro 8 

Tento bod byl schválen 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 

a) opravu místní komunikace č.p.1260/2 v k.ú.Bojanovice pod Rabím dle nabídky firmy Swietelsky s.r.o. ve výši 
1.699677,72 Kč a provedení potřebné úpravy rozpočtu v §2212 a položce 5171 navýšení o 1.699677,72 Kč  

b) pověřuje starostu zjištěním možnosti opravy druhé části místní komunikace z Cihelny do Rabí od stejné firmy  

Pro 7                         Proti 1 (p.Lőffelmann)      

Tento bod byl schválen 
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DŮLEŽITÉ INFO / INZERCE 

Oslavenci v červenci 2016 
60 let  Todorovová Dana  Čepice 
65 let  Jozová Jana   Rabí 
65 let  Nárovec Tomáš  Rabí 
70 let  Kulich František  Rabí 

Oslavenci v srpnu 2016 
60 let  Lédlová Marie  Rabí 

 

KOUPÍM 
 

Koupím zemědělský pozemek v k.ú. Rabí  
o rozloze 0,5-1 ha.  

Účelem koupě je sjednocení pozemků v okolí vlastní  
nemovitosti v Rabí. 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Doporučujeme všem občanům, aby zřídili zasílání SMS 

zpráv na své mobilní telefony.  Pošlete  SMS zprávu se 
jménem na číslo starosty: 731 264 220.  

MĚSTO RABÍ NA FACEBOOKU 

Nadcházející události a fotografie můžete nyní sledovat 
také na facebookovém profilu města.  

www.facebook.com/Rabimesto/ 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 
 

Soutěž s názvem Vesnice roku každoročně vypisuje Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR  je určena pro obce ven-
kovského typu. Vesnice z každého kraje se hlásí do sou-
těže v různých kategoriích. Podzimní vyhlášení výsled-
ků je spojeno s finanční odměnou pro vítěze. Více o 
soutěži se můžete dočíst na www.vesniceroku.cz. 

Obec Rabí usiluje o získání modré stuhy v kategorii spo-
lečenský a spolkový život.  

V pondělí 30. května obec navštívila komise složená 
z10. porotců. Přesně stanovený časový harmonogram na 
minuty měl tuto podobu: po krátké informativní schůzce 
o historii obce, spolkovém dění informovala porotu Ma-
rie Jamrichová - kronikářka. Radka Kočí představila 
místní knihovní služby. Starosta Miroslav Kraucher, 
kronikářka a Eva Dušková se poté odebrali na společnou 
procházku obcí. Podhradím, přes Hlinovatky směrem ke 
kulturnímu domu a rozloučení. 

Jména porotců a instituce, které reprezentují jsou řazeny 
podle fotografie zprava:  

1. Ing. Irena Tolarová - zástupce Společnosti pro za-
hradní a krajinářskou  
tvorbu a Ministerstva pro životní prostředí ČR 

2. MUDr. Tamara Salcmanová - zástupce Spolku pro 
obnovu venkova a SMS ČR 

3.  Ing. arch. Alena Melicharová - zástupce Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 

4. Bc. Lenka Šmejkalová - zástupce Krajského úřadu 
Plzeňského kraje 

5. Ing. Kamila Kupcová - zástupce Ministerstva země-
dělství ČR 

6. Jiří Červenka - zástupce Svazu měst a obcí ČR, sta-
rosta Blížejova 

7. Zdeňka Buršíková - zástupce Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR, ředitelka Městské knihovny 
Klatovy 

8. Jindřich Šustr - starosta obce Kornatice (vítěz soutěže 
2015) 

9. František Trhlík - starosta obce Kostelec (vítěz 

porota Vesnice roku 

KNIHOVNA 

Vážení čtenáři, v současné době jsme opět obnovili knižní 
fond o dalších 120 nových titulů z Městské knihovny v Su-
šici.  

Jako vždy se jedná o oblíbené žánry současných čtenářů: 
česká tvorba (Petr Šabach, Ivanka Devátá, Bohumil Hra-
bal), romantické romány pro ženy (Sandra Brown), severské 
detektivky (Jo Nesbø, Kepler Lars), naučné a poznávací 
publikace (Toulavá kamera, Bylinky). 

Mnozí z vás se jistě těší, že stráví volné letní  dny s knihou 
v ruce u vody či na dovolené. Neváhejte a přijďte si vybrat. 
Z naší knihovny jsem vybrala z útlé knížky o šumavských 
pranostikách jednu, která se váže k měsíci červnu:  

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přichází-

vá. (František Kadoch)           -knihovna- 

PŘEDNÁŠKY Z BIBLE 
 

Pravidelné tématické přednášky z Bible                            
v období červenec-srpen nebudou. 

Poslední setkání je ve středu v učebně MěÚ Rabí  
29. června. 
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SPORT / ROZHOVOR 

E duard POUSTKA (57), je bývalý basketbalista, vel-
mi pozitivní člověk, dobrá duše národního fotbalo-

vého týmu a zároveň skvělý masér. Ještě předtím, než se 
stal masérem prvoligových fotbalistů FK Teplice, staral 
se o dobrou náladu a unavené svaly basketbalistů Sparty, 
fotbalistů Xaverova a dlouhou dobu byl ikonou a masé-
rem ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha.  

 

Edo, jak se Ti líbí u nás na Šumavě? 

Jelikož miluji přírodu, Šumava je jasná volba. 

Jak ses dostal k masérskému řemeslu a do našeho nej-
lepšího klubu v historii? 

K řemeslu jsem se dostal již ve 23 letech, protože jsem 
již nemohl z důvodů úrazu kolene vrcholově sportovat. 
Přijal jsem nabídku na rekvalifikaci- sportovní masér a 
tím začala má masérská kariera.  Přes Admiru Kobylisy, 
Xaverov, basketbalovou Spartu Praha jsem se dostal do 
fotbalové  Sparty Praha. V tomto klubu jsem působil 13 
let a byla to má nejkrásnější léta u fotbalu.    

Třináct let jsi byl masérem ve fotbalové  Spartě, kterou 
máš v srdci. Nám sparťanům je do teď nepochopitelný 
Tvůj někdejší odchod ze Sparty. Můžeš nám ve struč-
nosti popsat, proč k němu došlo? 

Po příchodu nového trenéra byl sestavován nový reali-
zační tým a dle sdělení vedení Sparty jsem  do tohoto 
týmu vybrán nebyl. Dodnes pravý důvod nevím.  

Po odchodu ze Sparty jsi prohlásil, že Ti vyrvali srdce. 
Věříš stále ve svůj návrat na Letnou?  

Nikdy neříkej nikdy!! 

V médiích byl dost propírán Tvůj vztah s Jaroslavem 
Hřebíkem, jaký je váš vztah doopravdy? 

Profesionální. 

Zašel bys někdy na kávu s Milanem Luhovým ? 

Kdo to je ???? 

Jsi velkým přítelem držitele Zlatého míče pro nejlepšího 
fotbalistu Evropy, Pavla Nedvěda, někdejšího kapitána 
naší reprezentace. Dovedl sis někdy Pavla představit 
v manažerské funkci turínského Juventusu, kterou teď 
zastává? 

Vzhledem k tomu, že Pavel prožil v Juventusu dlouhá 
léta, hodně mu dal, vše tam poznal a zůstal mu věrný i 
v těžkých dobách, byla tato volba naprosto přirozená. 

Pracoval jsi pod mnoha slavnými trenéry. Kdybys měl 
vyjmenovat tři, ke kterým jsi měl nejblíže, kdo by to byl? 

Bylo jich mnohem více než tři… 

Nejhezčí stadion, na kterém jsi byl? 

Jednoznačně nový stadion Juventus  Stadium v Turíně… 
Každému fotbalovému fandovi při návštěvě Turína dopo-
ručuji jeho prohlídku… Nádhera… 

Jaký byl Tvůj nejhezčí a jaký nejhorší zážitek 
s fotbalem? 

Nejhezčí zážitek bylo ME 2004 v Portugalsku a zároveň 
nejhorší, když jsme prohráli v semifinále v prodloužení 
s Řeckem… 

Ve spoustě prvoligových klubů nahrazují maséry fyzio-
terapeuti. Je to podle Tebe správné? 

To jsem nezaregistroval a myslím si, že práce maséra a 
práce fyzioterapeuta se liší… 

Z osobní zkušenosti vím, že jsi studnice dobré nálady a 
bez použití podpůrných prostředků se od rána do večera 
směješ. Jak to děláš? 

Jsem životní optimista a myslím si, že s úsměvem jde 
všechno líp. 

Jaký je Eda Poustka v soukromí a jak vypínáš od fotba-
lu? 

Jsem dvojnásobným dědečkem, takže vnoučátka, údržba 
japonské zahrady, rybařina a muzika od Il Divo… 

S národním týmem se zúčastníš EURO 2016 ve Francii. 
Přivezeš si na krku medaili? 

To je můj cíl... 

  
Memoriál Pavla Pilného 

10. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ 

25. ČERVNA 2016 

OD 9:00, HŘIŠTĚ RABÍ 
Od 20:00 taneční zábava v Rábské hospůdce 

Pořádá FanClub AC Sparta Praha v  
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FK BUDĚTICE 

F otbalový klub Budětice 2012 
slaví další postup.  

Nejdříve postoupil před dvěma lety 
ze IV. třídy do III. třídy a nyní je to 
již postup do okresního přeboru.  

Chtěli bychom tím poděkovat všem, 
co se na tomto úspěchu alespoň tro-
chu podíleli. A protože se v tuto 
chvíli jedná o článek v Rábských 
novinách, rád bych poděkování adre-
soval právě našim kamarádům a pod-
porovatelům z města Rabí.  

Jak sám často říkám, tenhle náš fot-
bal, který jsme do Rabí přivedli, není 
jen budětický fotbal, ale buděticko-
rábsko-bojanovický fotbal. Podílejí 

se na něm totiž hráči ze všech zmíně-
ných obcí, ale hlavně jej z těchto ob-
lastí lidé podporují. A to je pro nás 
hodně důležité.  

V celé naší soutěži (ale i v někte-
rých jiných soutěžích) jsou suverén-
ně nejvíce navštěvované zápasy prá-
vě ty naše na hřišti v Rabí! Když to 
trochu přeženu, my jsme vděčni za 
každého diváka, který nás přijde pod-
pořit. Tím zvu Vás všechny, kteří na 
náš fotbal nechodíte, abyste to ale-
spoň jednou zkusili. Uvidíte, že se 
nudit nebudete. Chtěli bychom rov-
něž poděkovat zastupitelstvu města 
Rabí a hlavně jeho starostovi. 
V kabinách na hřišti totiž letos došlo 

k zásadní rekonstrukci již poměrně 
zastaralých koupelen a s tím souvise-
jícími stavebními úpravami. Před tím 
se opravovala střecha a dílčí rekon-
strukce zřejmě ještě proběhne. Skvě-
lé, vážně moc děkujeme!  

Do budoucna bychom rádi tak 
dobrou spolupráci rozšířili i 
s ostatními spolky v Rabí. Dobrá ko-
munikace již funguje z rábskými 
hasiči, alespoň mám pocit, že to tak 
je a rovněž bychom rádi více spolu-
pracovali s veleúspěšným spolkem 
ROSa, ale to snad všechno ještě při-
jde.  

Přeji všem čtenářům Rábských novin 
vše dobré a přijďte se podívat na náš 


