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Když se podívám na vaše internetové 

stránky, najdu zde nabídku několika 

chlebů, bandury a sladké pečivo. Připra-

vujete na Velikonoce nějakou speciální 

nabídku? 

Ano, nově nabízíme linecké cukroví, per-

níčky a velikonočního beránka. 

Ochutnala jsem vaše bandury, jsou skvě-

lé! O Vánocích jsem viděla, jak pekařky 

připravují linecká těsta na cukroví z 

másla, vajec… všude to fantasticky voně-

lo až se mi sliny sbíhaly. Na surovinách 

opravdu nešetříte. Proto jsou vaše výrob-

ky poměrně drahé? Potvrzuje se tedy 

obecné pravidlo, že zdravé je drahé, jak 

si to vysvětlujete? 

Spíš se držím úsloví: nejsme tak bohatí, 

abychom  kupovali levné věci. Obecně 

platí, že my Češi nešetříme na elektroni-

ce, komfortu…, ale na jídle ano, a pak to 

tak vypadá i s naším zdravím. Sledujeme 

ceny a přitom si ani nepochutnáme. Vý-

robci se snaží levně vyrábět, tak to musí 

někde „ošidit“. Bezlepkové suroviny jsou 

drahé. Mouka stojí 70-100 Kč. Proces 

výroby a kontroly těchto surovin je mno-

hem složitější, to vše zvyšuje cenu. 

Občas se objeví nějaká debata, zda muži 

jsou lepší kuchaři než ženy. Podobné je 

to i v pečení, v cukrářském oboru. Není 

divu, po staletí byla kuchyně výsostný 

prostor určený právě pro ženy. Já osobně 

jsem ráda, že tomu tak již není. Vy také 

pečete, nebo máte na starosti obchod? 

Pekl jste někdy doma, nebo jste se na 

pečení podílel? 

V minulosti mě vaření a pečení bavilo, ale 

to bylo v době, když mi bylo 8 až 13 let! 

Motal jsem se u mamky v kuchyni. Pekl 

jsem holoubátka (choval jsem holuby), na 

to rád vzpomínám, pomáhal vařit chlupaté 

knedlíky (drbáky), vyráběl jsem domácí 

zmrzlinu, vařil pudink… takové dětské 

pomáhání v kuchyni. Pak jsem se zamilo-

val do Pionýrů a motorek, no a z kuchyně 

jsem se přesunul do garáže. 

Po svatbě jsem se pokoušel občas v ku-

chyni manželce pomáhat, ale to mělo dva 

cíle: být spolu a naučit ji vařit jídla, která 

vařila moje mamka :) 

Pak jsem se musel věcem naučit, abych je 

mohl prodávat, ne vždy se to dalo jíst. 

Začátky bývají vždy složitější. V součas-

né době se starám o vedení pekárny a ob-

chod. Samozřejmě když někdo vypadne, 

musím to udělat já. 

Dostáváme se k otázce, jak vznikl nápad 

založit živnost s produkcí výrobků pro 

lidi se zdravotními obtížemi? 

To je v mém životě poměrně dlouhé vy-

právění sahající do r. 1996, kdy jsem si s 

obavou a chvěním  založil svůj první živ-

nostenský list. Ale to zásadní se stalo v 

roce 1994, kdy jsem se stal křesťanem a 

uvěřil Bohu. On změnil můj život a stále 

ho proměňuje - ještě má co proměňovat. 

Měl jsem se svým životem jiné plány. 

Pocházím z vesnice, mohu říci ze země-

dělské rodiny, chtěl jsem tedy vždy pod-

nikat a chovat dobytek. Vedle toho jsem 

ještě chtěl mít autodílnu, protože jsem se 

několik let živil jako opravář zeměděl-

ských strojů a automechanik. Ale jak vi-

P an Jiří Liška bydlí s rodinnou v podhradí a v loňském 

roce rozšířil své podnikatelské aktivity o produkci bezlep-

kového pečiva. Ve zrekonstruovaném čp. 51 provozuje bezlep-

kovou pekárnu Liška. 

Omezování konzumace lepku je stravovacím trendem posled-

ních několika let a že je o tyto potravinové výrobky vysoká po-

ptávka, dokazuje i fakt, že u Lišků se stále peče a peče… teď 

právě vrcholí objednávky na Velikonoce. Přesto p. Liška našel 

chvíli času na rozhovor a možná se dozvíte mnoho zajímavých 

skutečností o někom, kdo žije a podniká v Rabí. 

Mezi 

řádky 

 

 

D o konce špičky v botě jí 

chyběl ještě pěkný kus. 

Vycpala to vatou, vzala si sil-

nější punčochu, ale kdyby měla 

trochu soudnosti, musela si 

uvědomit, že to není ono. Tu 

ale neměla.  

Malá už byla dost dlouho, 

ostatně má v životě tolik smě-

lých plánů, horečná nedočka-

vost, až skončí dětství, až zhub-

ne, vyroste, přepere kluky… 

začne nosit podpatky a bude 

vyhráno. Jenže jediné boty, 

které jí trochu padly, byly o 

dost větší. Vzala je z babiččina 

botníku. I přesto, že nikdy nic 

nevyhazovala, tyhle vnučce 

darovala. Moc na výběr tam 

neměla: černé boty do kostela a 

na pohřby, některé dokonce 

šněrovací. A pak jeden pár nud-

ných černých lodiček na níz-

kém podpatku. Kramfleky. Po-

třebovala pořádné kramfleky! 

Cesta k dospělosti. Zatloukla 

hřebík vedle hřebíku, aby kla-

paly. A když to všechno dobře 

sedělo s ponožkou i sukní, vy-

razila do školy - ten den se foti-

li. Byla a je to fotka na památ-

ku, na všechny ty dny a sny, na 

praní se s koncem dětství 

v podpatkách... Bylo to loučení 

s nadějí, která přetrvala. Jen 

dnes chvátám nějak pomaleji. 

S dnešními novinami také ne-

spěchám, otáčím se pořád zpát-

ky a vzpomínám. Jsou to po-

slední noviny, které pro vás 

připravuji. Odcházím s nadějí, 

že mně i vám bude dobře. Dě-

kuji za skvělých pět let, za vaši 

přízeň i kritiku. 

Eva Dušková 
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díte, dopadlo to úplně jinak. V práci 

jsem pokračoval prodejem nových Ško-

dovek, pracoval jsem pro banky, spoři-

telny, pojišťovny, lepil velké bilboardy 

u silnic, dělal školníka ve školce…, ale 

slovy Jana Nerudy: „ vším, čím jsem 

byl, byl jsem rád“, musím zhodnotit, že 

vše mělo v mém životě nějaký další 

důvod a smysl. 

Protože žijeme v křesťanské kultuře a 

právě v nejbližších dnech si budeme 

připomínat křesťanský svátek Veliko-

noce - tu úžasnou věc, že Ježíš přišel na 

tento svět, aby umřel za náš hřích a tím 

nás z moci hříchu vykoupil, pokud to-

mu uvěříme. Proto si dovolím citovat 

slova Bible, Žalm 1:… bude jako strom 

zasazený u tekoucí vody, který dává 

ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. 

Vše co podnikne, se zdaří. Nějaké boží 

požehnání tady pociťuji :) 

Bylo to složité a stále je, ale život je 

takový…  Obzvláště v podnikání se 

věci vyvíjí a mění.  

Máte za sebou mnohaletou zkušenost s 

prodejem občerstvení a suvenýrů v 

podhradí. Ale přece jen to bylo v době 

letní sezony. Nyní nabraly vaše aktivi-

ty jiný směr. Máte více zaměstnanců, 

celoroční provoz a vůbec, proč vlastně 

pečení chleba? 

V manželství s mojí ženou Jaruškou 

jsem se dostal k tvůrčí (umělecké) ru-

kodělné práci a s tímto záměrem jsme 

přes banku koupili dům tady na Rabí a 

začali podnikat v turistickém ruchu. Po 

čase se ukázalo, že turistů ubývá a se-

zónní práce má svá omezení. Začal 

jsem pociťovat určitou nejistotu a hle-

dal další možnosti, v čem podnikat. A 

teď to podstatné: můj děda byl pekař a 

byl mým vzorem. Pekařem se stal, pro-

tože (jak říkával) jako dítě měl často 

hlad. Vyrůstal na polévkách, o obyčej-

ný chléb se musel dělit a často se ho 

nedostávalo. Proto se vyučil pekařem 

(čistě racionální důvod) a začal od nu-

ly. Vyučil se a začal péci chléb na ves-

nici, kde už byli tři pekaři. Pořídil si 

psy a bryčku na rozvážení , napekl 

chleba a rozvážel jej po okolních vesni-

cích. Takto fungoval několik let. Když 

se zmohl, pořídil koně s větším vo-

zem… pak svoji první dodávku 

(vyřazený pohřební vůz) a bez řidičáku 

rozvážel dál. 

Pak přišli komunisti, pekárnu zavřeli a 

on na pekařství zanevřel. Šel pracovat 

do Solo Sušice. Měl jsem ho hodně rád, 

a tak v šesté třídě, když jsem vypisoval 

dotazník o volbě povolání, psal jsem:  

pekařem. No, vidíte a teď je to tak. Asi 

to byl můj osud. 

A proč bezlepkové pečivo? 

Před lety jsem si koupil díky kváskové 

mapě  živý kvásek a začal zkoušet těsto. 

Vždy si vzpomenu na svůj první chléb, 

který jsem vyndal doma z trouby. Jak 

jsem s nedočkavostí a očekáváním kle-

čel u trouby a sledoval, jak těsto nabý-

vá a co z toho bude?. Bylo to období, 

kdy jsem se doma staral o pečivo a pra-

videlně zadělával. Pekl jsem a živil 

kvásek. Naučil jsem se to a začal jsem 

chléb nabízet ke klobásám. Jenže je to 

tak, že: ruční práce + kvalitní suroviny 

jsou dražší a nešlo postavit byznys jen 

na pečení kváskového chleba, jak už 

jsem říkal na začátku. Vybudovat pe-

kárnu, nakoupit stroje, zaplatit lidi. Se-

zona skončila a co dál? A hned odpo-

vím na otázku, proč bezlepkové, když 

jsem o tomto zdravotním problému do 

té doby nevěděl? 

Sousedka p. Jeníková mi zpracovala 

projekt na hospůdku pod hradem, kam 

jsem chtěl přesunout podnikání. Když 

práci dokončila, řekl jsem jí, že jí jako 

dárek upeču kváskový chléb. Ona však 

namítla: „Mám speciální bezlepkovou 

dietu, dám ti mouku a můžeš to zkusit.“ 

Nebylo to tak jednoduché, jak se zdá. 

Jak udělat bezlepkový kvásek? K tomu 

je potřeba znát spoustu věcí a já jsem 

tomu nerozuměl (různé druhy enzymů 

a cukrů… úplná alchymie:)) Bůh mi 

dal moudrost a nakonec se mi to poda-

řilo. Paní Jeníková byla spokojená a já 

začal přemýšlet, co dál. Za povzbuzo-

vání mé ženy: „nedělej obyčejný chle-

ba, vrhni se na bezlepkový“ a s pomocí 

ještě dalších lidí máme v současné do-

bě, troufám si říci, top bezlepkové vý-

robky a zavážíme cca 70 prodejen zdra-

vé výživy v okruhu 150 km. Logistika 

je poměrně náročná a uvidíme, jak to 

půjde dál. Řeklo by se, docela prosté, 

že? 

I v tomto odvětví „bohatí a mocní“ sku-

pují malé a globalizují tento segment. 

Tomu se nechci podřídit. Přesto si uvě-

domuji, že dnes je to tak a zítra může 

být jinak. 

Vaši zaměstnanci jsou z místního regi-

onu. To je poměrně zásadní a význam-

ný efekt podnikání pro další rozvoj, 

nemyslíte? 

Kvalitní a spolehlivý zaměstnanec je to 

nejdůležitější a nejcennější pro firmu. 

A já jsem vděčný, že většina lidí, kteří 

u nás pracují, jsou právě takoví. Ať už 

pracují na hlavní p. poměr nebo na do-

hodu. Bez nich by firma vůbec nefun-

govala. Většina jich je z Rabí a počty 

se mění, stále hledám další zaměstnan-

ce na brigády (najdete v sekci Inzerce). 

Takže jim i touto cestou děkuji. 

Podobná otázka se nabízí o zdroji su-

rovin. Je možné získat nějakého lokál-

ního dodavatele surovin? Uvažoval 

jste o tom? 

Určitě. Já už s řadou regionálních firem 

spolupracuji. Jablka do štrúdlu beru ze 

sadařství Boubín, klobásy jsem měl 

vždy od Dupalů. Snažím se jít touto 

cestou a podporovat region. 

Když už mluvíme celou dobu o jídle, 

chtěla jsem vás požádat o nějaký zaru-

čený recept pro naše čtenáře. Je něja-

ký osvědčený recept, který zvládne běž-

ná žena-kuchařka.  

Cizrnové muffiny - kakaové 

cizrna  (římský hrách) vařená nebo       

z konzervy  280 g  

vejce   3 ks 

kakao   35 g  

bezlep. kypř. prášek (lžičky) 1.5 

Soda (lžička) 3/4 

třtinový cukr 160 g 

citron. šťáva    

slunečnicový olej 97 ml 

rýžová mouka 129 g 

skořice  2 g  

Pracovní postup je podobný, jako u 

jiných třených těst. 

Děkuji za rozhovor, za váš čas a přeji 

mnoho úspěchů. 

Eva Dušková 

Zveřejněné obrázky jsou použity se 

svolením autora. 
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MDŽ 

V  neděli po obědě 12. března jsem 

přijela k rábskému kulturáku, 

abych se podílela na přípravách pro na-

še hosty. Slavit každoročně MDŽ jsme 

rozhodli již minulý rok. Dříve docháze-

lo k různým spolkovým setkáním nebo 

setkáním v kruhu přátel. Takto pojatá 

oslava je lépe dostupná (zajištěn je i 

svoz) a zázemí kulturáku se přímo nabí-

zí k pořádání podobných akcí. A letošní 

oslava mohla začít… venku se již krás-

ně opékalo naložené prasátko a my za-

čínáme dělat čerstvé chlebíčky a serví-

rovat zákusky na prostřené stoly.  

Přijíždí muzikanti z Oplovy dechovky. 

Kolem druhé hodiny začínají přicházet 

hosté. Jednotlivci i celé rodiny. Nesmí 

chybět nezbytné karafiáty pro naše že-

ny. 

Po krátkém přivítání a úvodním slovu  

starosty hrají a zpívají muzikanti z 

Oplovy dechovky a střídají se po sériích 

s bratry Ježkovými ze skupiny Orchi-

dea.  

V přísálí se připravují větší děti z klubu 

na vystoupení na trampolínách. Bohužel 

plánované vystoupení malých dětiček 

ze školky muselo být zrušeno. Hodně 

dětí chybělo a marodilo v únorových 

dnech, a tak nestačily nacvičit předsta-

vení. Ale přišli cvičenci v dresech býva-

lých rábských fotbalistů a co se sportov-

ního výkonu týče, nenechali se zahan-

bit. Sice jeden dostal od rozhodčího 

žlutou kartu, ale to se stává.  

Děti rozdají kytičky a zábava pokračuje. 

Hosté se baví, někteří tančí a i v zákulisí 

panuje dobrá nálada. 

Před šestou většina lidí odchází a my 

věříme, že přijdou zase za rok. Kdo se 

chtěl bavit a potkat zde své známé přišel 

a bavil se. Pro tyto návštěvníky nedělní 

odpoledne nemělo chybu. Děkujeme 

všem, kteří pomáhali s přípravu a přede-

vším díky všem, kteří přišli.        -ed- 
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Rábské masopustní    

veselí 

V  sobotu 25. února se nás i přes 

virózy a chřipky sešlo 13 dospě-

lých a 2 děti v klubovně spolku. 

Téměř všichni přišli už oblečení v 

maskách řemesel, jen se doladilo pár 

drobných detailů a mohli jsme vyrazit 

na cestu po Rabí.  

Během našeho putování od domu k 

domu nás hospodyně hostily různými 

pochutinami a s hospodáři jsme si 

dali hlt moku na zahřátí. Na oplátku 

byli všichni v domě prohlédnuti dok-

torkou, byla jim změřena teplota, na-

ordinovány léky, posouzena byla sto-

lice i moč a zdravotní sestřička sebou 

táhla i kapačku na kolečkách. A po-

kud by někoho na místě trefil šlak, 

tak byl k dispozici funebrák i s rakví.  

Pekařka podarovala všechny peči-

vem, kominíci odborně hodnotili kou-

řící komíny a k tomu nám neúnavně 

vyhrával Petr Balcar na harmoniku. 

To naše putování končilo až dlouho 

po západu slunce a moc děkujeme 

maskám za účast a všem rábským 

občanům, kteří nám otevřeli své do-

movy, pohostili a podarovali penězi 

nebo lahví kořaličky. 

 

Maškarní karneval 

T olik dětí a rodičů nazdobený ráb-

ský kulturák už dlouho pohro-

madě neviděl! Náš maškarní karneval 

je prostě nejlepší zábava nejen pro 

malé dětičky, ale i příležitost k setká-

ní a popovídání rodičů. Tentokrát u 

vstupu dostávalo každé dítko čokolá-

dové vajíčko s hračkou, na sále už 

čekali dva klauni (Mirek a Tomáš), 

kteří se vzájemně dobře doplňovali a 

povzbuzovali k účasti v soutěžích. 

Každá maska dostala barevný diplom 

„Nejkrásnější maska“, nechyběla ba-

revná poskakující světýlka, vystřele-

né lesklé konfety a děti mezi tím vším 

pobíhaly a radovaly se. Se soutěžemi 

pomohli starší kluci, a tak se celé so-

botní odpoledne neslo v dobré náladě. 

Díky všem organizátorům, moc si 

vážíme, že svůj osobní volný čas vě-

nujete pro zábavu a potěšení druhých. 

 

Zájezdy do divadel 

P oprvé jsme vyjeli do Stálé diva-

delní scény v Klatovech na ko-

medii Celebrity s.r.o. Přestože bylo 

úterý 14. února večer, byl malý auto-

bus plný. Cesta rychle utekla a natě-

šení jsme vstupovali do nově zrekon-

struovaného sálu. Komedie Antonína 

Procházky nezklamala, jen na jeviště 

lidé menšího vzrůstu ze sedaček hůře 

vidí, pokud si před ně sedne někdo 

vysoký. 

Podruhé jsme vyjeli na komedii Vy-

hazovači do Divadla Radka Brzobo-

hatého v Praze v pátek večer 

24.března. Tentokrát zůstalo 5 míst 

prázdných, i když jsme měli první 

řady v divadle. Je to škoda, protože 

byl to letošní poslední pražský diva-

delní zájezd. Občanům nabízíme cenu 

vstupenky s dopravou s výraznou 

slevou, přesto si tato komedie nenašla 

své příznivce. Pro návštěvníky to byl 

opět zážitek a salvy a slzy smíchu 

nechyběly.            -mj- 
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Slavnostní odpoledne v duchu MDŽ v rabském kulturáku mělo menší účast, ale jak to tak bývá: ti, kteří přišli, měli mož-

nost pobýt a setkat se. Nabízela se možnost zeptat se některých žen: 1. jak si užívají takto strávené odpoledne a 2. na je-

jich názor na význam MDŽ. Všem moc děkuji za ochotu a souhlas odpovědět a vyfotografovat se.                         -ed- 

Drahomíra Brejchová, Rabí 

1. Bylo to krásný. Já na takové 

akce ráda chodím. 

2. Dřív se to moc neslavilo, ne-

pamatuji se, že bychom se v 

práci nějak sešli. Jsem ráda, 

že to je. 

Veronika Jůnová, Bojanovice 

1. Je to fajn, je to dobře, že se to 

takhle dělá, že se sejde rodina. Je to 

hezké, že děti mají vystoupení. 

2. Myslím si, že když už má MDŽ 

takovou tradici, že má smysl tento 

svátek slavit. Určitě. 

Marie Růtová,             

Bojanovice 

1. Líbí se mi tady a je ško-

da, že je malá účast. 

2. Já MDŽ fandím. Nějaký 

Valentýn, to není nic pro 

nás. 

Helena Hejpetrová,  Rabí 

1. Líbí se mi tady moc, ale 

mělo by být tady víc lidí. 

2. Pořád vzpomínáme, jak 

bylo hezké, když jsme 

slavili v práci. Pořád to 

má smysl slavit. 

 Jaroslava Ježková, Čepice 

1. Já si to tady s dětmi užívám. Je to moc 

hezký tady. 

2. Někdy se říká, je to komunistický 

svátek, ale já to tak neberu. Slavit 

svátek žen je myslím to nejdůležitější. 

Bez žen by tzv. nebylo nic. 

Jana Korosová, Plzeň 

1. Líbí se mi tady. Líbí se mi 

tady pořád, proto sem také 

často jezdím za sestřenicí 

(p. Toušková). 

2. MDŽ je mezinárodní svá-

tek, to má svůj význam a 

má se slavit. 

Růžena Nyergesová, Rabí 

1. Líbí se mi tu úžasně. Líbi-

ly se mi ty děti, hudba a 

prostředí je takové, no 

jako jedna rodina. 

2. Vždycky to tak bylo a 

mělo by to být. Ženy si to 

zaslouží. 

Blanka Strolená, 

Rabí 

1. Je to tady perfektní. 

2. MDŽ je hezká tradi-

ce a má smysl v ní 

pokračovat. 

Jana Jozová, Jaroslava Motyčáková, Rabí 

1. To víte, že se nám tady moc líbí. Líbí se nám muzika, 

děti, prostě všechno. Moc dobré pohoštění. 

2. Ženský si to zaslouží přece. Proč bychom to nemohli 

slavit. Je to všude ve světě. 

Miroslava Jordánová a Milada Vomastková, Rabí 

1. Úžasný. Děkujeme organizátorům, že nás pozvali a 

všechno připravili. 

2. Každá příležitost, aby se potkali občané všech tří obcí,je 

dobrá. Je to mezinárodní svátek, to není jenom, že by-

chom si to my vymysleli. Každý důvod je dobrý, aby se 

přátelé potkali a poseděli. 
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 Foto: Jaroslav Potužník 

Vepřové hody 

A č byla 18.2.2017 sobota, přesto si spousta čepických přivstala a v časných ranních hodinách všichni  spěchali do 

klubovny, kde vrcholily přípravy  na již tradiční "VEPŘOVÉ HODY". Spousta shonu a napětí se ale vždy vyplatí a 

odměnou jsou nám lahůdky v podobě ovárku, gulášku, jitrniček, jelítek a podobných  dobrot, které k tomu patří. Šlo nám 

to pěkně od ruky a v odpoledních hodinách jsme měli vše hotovo. Mastnotu jsme spláchli pivkem, které násobilo dobrou 

náladu a spokojenost, že jsme to letos zase všechno zvládli...               -pm- 

Čepický Masopust 

M asopust = maso + půst. Masa 

jsme si užili dosytosti minulý 

víkend na našich tradičních vepřových 

hodech, půst začne za pár dní Pope-

leční středou. Teď už nezbývá nic 

jiného, než mezi tato dvě data vložit 

opět náš masopustní průvod, který 

místní hasiči pořádají už posedmé. 

Sraz byl naplánovaný na sobotní 10. 

hodinu a už krátce poté byla náves 

zaplněna krásnými rozličnými maska-

mi. Je moc prima, že nám v našem 

masopustním průvodu nikdy nechybí 

klasické masopustní masky, jako jsou 

vodníci, doktoři a sestřičky, policisté 

(letos posíleni i jedním zkušenějším 

kolegou z FBI), řeholníci a řeholnice, 

hasiči, obecní blázni, kat (letos i se 

svou nebohou obětí) či představitelé 

mužského i ženského pokolení růz-

ných věkových kategorií.  

K těmto maskám se vždy přidá nějaká 

ta krásná maska "odjinud", letos třeba 

piráti, Mexičani, výprava ze severního 

pólu včetně psů či návštěva z Orientu 

i se slonem Bimbou, nebo Shrek s 

Fionou. 

Pak také chodívají masky, které jsou 

originální a vážou se přímo k místu 

nebo aktuální situaci. Po loňském ne-

psaném vítězství jedinečného Bédy 

Trávníčka se svojí vyvinutou chotí 

letos asi nejvíce zauja-

la rodina Kopečkovic, 

rajcovní fotbalista z 

FK Čepice nebo una-

vený popelář z Čepic-

ké odpadové i se svým 

kuka vozem. 

Tak přesně tyhle mas-

ky, v počtu 63, letos 

procházely naší krás-

nou vískou, kde se v 

každém domě setka-

ly  s milým přijetím a 

bohatým pohoštěním. Příjemný den 

jsme pak všichni společně zakončili v 

místním hostinci. 

Moc děkujeme všem, co se přišli po-

bavit do průvodu, parádní je, že přišlo 

i dost dětí,  ale i těm, co nás přija-

li. Jejich  pohoštění bylo leckde více 

než královské. A my si toho pochopi-

telně nesmírně vážíme.          -hs- 
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Hasičský bál 

2 8.března se v Čepicích konal 

hasičský bál. Tato událost patří u 

nás k těm nejoblíbenějším akcím v 

roce. Proto zorganizovat ho tak, aby 

se opět vydařil a všichni na něj rádi 

vzpomínali, dá trochu práce. 

Největším úskalím každého bálu bývá 

kvalitní kapela, slušná tombola a hoj-

ná účast. S tím prvním si pořadatelé 

moc hlavu nelámou, opět oslovují 

místního Mílu Ježka a jeho kapelu 

ORCHIDEA. Souhlasí, takže už teď 

je jasné, že dobrá hudba je předem 

zaručena.  

A teď připravit tombolu, asi nejnároč-

nější část každého plesu. Naštěstí nám 

do ní přispělo několik firem sponzor-

skými dary, větší část však obstarali 

přímo místní občané nebo hasiči sa-

mi. Kdo už ale někdy byl na některém 

z našich dřívějších hasičských bálů, 

ví, že největším lákadlem našich leti-

tých tombol bývají krásné a výborné 

dorty rozličných tvarů a chutí. Naše 

velmi šikovné ženy, letos ve složení 

Marcela Šubová a Pavla a Kačka 

Markovy, je i teď opět napekly a zno-

vu v počtu třiceti. Za to jim patří vel-

ký dík. A že zase byly! 

Teď už zbývá jen ta hojná účast a je 

vyhráno. A – byla taky. Takže bál se 

povedl, což určitě dokazuje i fakt, že 

se končilo až pozdě k ránu.  

Ještě na závěr - kuchařinkám už jsme 

poděkovali, tak teď ještě velký dík 

hasičům, co bál zorganizovali, všem, 

kdo jakkoliv přispěli do tomboly a 

konečně i těm, kdo se zasloužili o tu 

hojnou účast..   -hs- 

sobota  15.4. Velikonoční tvoření s dětmi 

pondělí  17.4. Velikonoční výšlap 

neděle  30.4. Májka 

26.5.-28.5. Výlet do Klobouků u Brna 

Bližší informace vždy v obchodě v Čepicích 

Foto: Jaroslav Potužník 

Tábořiště 

Z ná to každý, jakmile se venku pro-

budí první jarní paprsky, všichni 

máme chuť okolo své chaloupky pokli-

dit, zimu vymést ven a přivítat jaro. 

I to naše tábořiště čekalo na probuzení. 

Letos toho bylo o trošičku víc. Hned z 

jara nám firma Františka Vozky po-

mohla zprovoznit elektroinstalaci, roz-

šířit osvětlení části tábořiště a umožnit 

připojení karavanů. Pomohla nám i při 

sobotní brigádě, kdy na nás zůstaly 

terénní úpravy. 

Po vytěžení a skládce dřeva nám doslo-

va a do písmene zůstala rozježděná 

louka i cesta. S pomocí techniky se 

spravila i příjezdová cesta. 

Velké poděkování patří nejen panu 

Vozkovi, ale i všem, kdo se brigád zú-

častňují. Ta naše kouzelná vesnička si 

zaslouží trošku naší námahy.       -hw- 
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P o nacvičení našeho "čísla" jste nás 

mohli vidět 12.3. v kulturním domě v 

Rabí na oslavě MDŽ, kde jsme se převlék-

li za retro fotbalisty a na jednu fotbalovou 

píseň ukázali pořádnou rozcvičku na tram-

políně s řídítky.  

A co vyrábíme v klubu?  

Připravujeme se na Velikonoce, a tak vy-

rábíme dekorace z vajíček a přírodnin. 

Další klub bude v 11.4. od 16 hodin 

pod vedením nových lektorek: p. Ha-

nesová, p. Jůnová a p. Nová. 

Budeme na vás těšit!        -ak- 

P rvní letošní výlet s Klubem seniorů 

byl krásně jarní.  

V Žihobcích v r. 2011 vzniklo Muzeum 

Lamberské stezky z poloviny budovy 

zámku, která dříve sloužila k bydlení 

rodině Lamberků. Jedna z expozic mu-

zea je zaměřena na dobu, kdy Lamber-

kové vlastnili rozlehlé území od 

Žďánova po Rabí. A tak všichni z 

Rabí diskutovali nad dobovými 

mapami a obrazy s výjevy hradu 

Rabí a p. Toucha, jako znalec 

podhradí vysvětloval, jak to tehdy 

mohlo vypadat. Historické souvis-

losti až po současnost nám vysvět-

lila milá Anežka Kolajová z mu-

zea. Díky krásnému počasí a suchu 

jsme se mohli pohodlně přesunout z 

muzea do místního kostela Proměnění 

Páně, který byl v r. 2010 kompletně 

zrekonstruován. Nádherné pestré vnitř-

ní malby a rozeta nad portálem skuteč-

ně stojí za návštěvu. Když vyjdete ze 

žihobeckého kostela naskytne se vám 

pěkný výhled na 

Sedlo, a tak jsme si 

řekli, že když je tak 

krásně vidět, popo-

jedeme ještě dál do 

hor. 

Dojeli jsme do obce 

Albrechtice, kde je sice nejstarší kostel 

v celém regionu a výchozí místo pro 

výšlap na vrchol Sedlo, ale to jsme ne-

měli v plánu. Nás fascinovalo široké 

panorama. Jedinečný výhled do dáli… 

Blatná, Brdy… no a samozřejmě, že 

vápenku v Hydčicích a hrad Rabí po-

znal úplně každý okamžitě. 

Vyvětraní, vyslunění jsme jeli domů, 

velice spokojeni s posíleným vědomím, 

jak je tady u nás krásně.             -ed- 

Výbor spolku ROSa děkuje Áje Kraucherové a Emilce Lösel za to, že se od  

r. 2015 věnovaly Klubu dětí. 
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Akce rozdělané a     
hotové 

   Zhotovení odběrného místa pitné 
vody v Čepicích bude v nejbližších 
dnech dokončeno. 
S dotčenými orgány byla projednána 
plánována akce „oprava kanalizace v 
Čepicích“. V této věci bude dále řeše-
na možná dotace z Plzeňského kraje na 
havarijní stavy v obcích. Částka za 
opravu kanalizace je cca 600 tis. Kč. 
 

   V Bojanovicích byly zahájeny 
úpravy pro budoucí dětské hřiště. 
   Oprava kanalizačního vyústění        
v Rabí pod bytovkami bylo zhotoveno 
firmou Aquašumava. 
   Základní oprava cesty u bytovek      
v Rabí byla provedena v úseku dlou-
hém cca 300 m. 
    Základní oprava cesty u Šimsů        
v Bojanovicích je hotová.  

Jedná se o úsek dlouhý 130 m. Tato 
cesta navazuje na komunikaci, která 
směřuje k obci Vlkonice. Tato cesta je 
v délce 700 m ve spádu směrem k ces-
tě u Šimsů. Při deštích tekla srážková 
voda z celé délky komunikace právě 
na cestu u Šimsů, z které se stávala 
neprůchodná bažina. 

    Oprava kanálu v Rabí u Vosků byla 
dokončena. Rošt kanálu byl v havarij-
ním stavu a jeho propadnutí bylo otáz-
kou času. Naší odpovědí bylo zhotove-
ní nového roštu, přizpůsobení nivelity 
tohoto místa a v neposlední řadě apli-
kace studeného asfaltu. To vše vlastní-
mi silami. Vibrační deska v hodnotě 50 

tis. Kč pořízená za přispění Plzeňského 
kraje (50% dotace) byla prověřena prá-
vě při této opravě. 
    U KD Rabí je již řešeno odvodnění 

svodů v zadní části budovy. Docházelo 
k zatékání srážkové vody do paty zá-
kladů. Výsledkem je občasné zvedání 
parketové podlahy ve výčepu a vzlíná-
ní vlhkosti skrze odizolovanou zeď v 
prostorách pekla pod podiem. 
 

    U bytového domu ve sportovním 
areálu je též nově provedeno odvod-
nění dešťových svodů tak, aby nezpů-
sobovaly další nenávratné škody na 
obvodovém zdivu. 
 

Běžná agenda 

Proběhla kontrola plnění podmínek 
dotace na multifunkční dům. Vázanost 
tohoto projektu končí 9.5.2017. V ná-
vaznosti na ukončení bude provedeno 
přestěhování kanceláře MěÚ zpět do 
budovy radnice v č.p. 15. Kolem toho-
to tématu je slyšet mnoho diskuzí. 
Švorcovský dům č.p. 15 byl zakoupen 
v roce 1859 městem Rabí. V horní čás-
ti byl zřízen byt pro faráře a dolní část 
sloužila jako radnice. O tomto svědčí 
vybudování štítu pro umístění věžních 
hodin, které má každá pořádná radnice. 
K přestěhování kanceláře MěÚ došlo v 
roce 2012 do nově zrekonstruovaných 
prostor bývalé školy v č.p. 57. V roce 
2014 byla dokončena oprava budovy 
čp. 15 a tím se staré prostory staly opět 
vyhovujícími. Akumulační kamna na-
hradilo ústřední topení, byla vyměněna 

okna a instalováno nové osvětlení. 
Škoda, že nebyla přivedena do těchto 
prostor voda a odpad, byť to bylo 
schůdné. Když chcete někoho pohostit, 
dáte mu přinejmenším kávu a k tomu 
je voda a malý dřez dobrý. I v tomto 
případě si poradíme. Návrat do radnice 
je téma hlavně těch, kteří do kanceláře 
MěÚ takřka nechodí, Jestli je důvodem 
má osoba, mohu pouze spekulovat, ale 
věřte mi, že mi je to jedno.  
 

   S MAS Pošumaví, ve které jsme 
členem, proběhly konzultace ohledně 
podání žádostí o dotace a podmínkách 
jejich čerpání v tomto a příštím roce. 
 

   Byly zahájeny úkony související     
s výměnou zdrojů vytápění v bytových 
domech č.p. 139 a 149. 
 

   Potomci Růženy Leflmannové tj. 
nedohledatelného vlastníka pozemků v 
Bojanovicích byli nalezeni za přispění 
informací z různých zdrojů. Tímto 
všem účastníkům v pátrání děkujeme. 
 

   Byla zahájena spolupráce s Úřadem 
práce na vytvoření dotovaných pracov-
ních míst. V tuto chvíli jsou všechny 
požadované úvazky naplněny. Jedná se 
o tři úvazky v plném rozsahu a jeden 
poloviční. 
 

   Zahájili jsme jednání s projektan-
tem ohledně parkoviště Rabí. Ke změ-
ně druhu pozemků bude tato spoluprá-
ce nutná, abychom naplnili literu záko-
na. Pozemek je dle územního plánu 
určen k plnění funkce dopravní plochy. 
Tím se rozumí manipulační a skladová 
plocha, komunikace atd. V současné 
době je pozemek trvalým travním po-
rostem a v budoucnu musí být ostatní 
plochou či komunikací. 
 

   S památkáři je projednáván návrh 
na revitalizaci středu náměstí v Rabí. 
Zde bylo požádáno o dotaci z Plzeň-
ského kraje ve výši 500 tis. Kč 
(celkové náklady cca 900 tis. Kč) V 
tuto chvíli je nám přislíbena částka 460 
tis. Kč. 
 

   Se státním podnikem Lesy ČR byl 
projednáván záměr úpravy stromů, 
které ohrožují torzo kostelíka Všech 
Svatých v Rabí. Výsledkem je, že bu-
dou pokáceny stromy v bezprostřední 
okolí torza, které jej ohrožují a narušu-
jí. 
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   Smlouva na dodání dopravního au-
tomobilu (dodávky) pro výjezdovou 
jednotku hasičů byla podepsána s vítě-
zem výběrového řízení. Firma Auto 
Nejdl Klatovy dodá vůz Citroen Jum-
per v přestavbě pro hasičské účely. 
Pořizovací cena vozu je 1.327.733,- 
Kč s DPH. Vozidlo bude vybaveno 
dýchacími přístroji a devíti sedadly. 
Dotace z IROP a národních prostředků 
dosahuje výše 90% z celkových způ-
sobilých nákladů. 
 

Žádosti o dotace          

v roce 2017 

   Program stabilizace a obnovy ven-
kova – výměna povrchů na náměstí, 
náklady 900 tis. Kč, Poskytnutá částka 
460 tis. Kč. 
   Plzeňský kraj, bezpečný kraj- poří-
zení ukazatelů rychlosti, náklady 125 
tis. Kč, požadovaná částka dotace 85 
tis. Kč 

    Nadace Agrofert nám schválila 
dotaci na nákup 2 ks dýchacích pří-
strojů ve výši 120 tis. Kč 

   Příspěvek na věcné vybavení hasi-
čů, celkové náklady 80 tis. Kč, poža-
dovaná částka 60 tis. Kč 

    Příspěvek na pořízení hasičské 
cisterny, požadovaná částka 500 tis. 
Kč 

   Podpora rozvoje venkovského ces-
tovního ruchu v Plzeňském kraji - po-
řízení informačních směrovek a dřevě-
ného posezení, celkové náklady 90 tis. 
Kč, požadovaná částka 70 tis. Kč. 
 
Je zažádáno o dotaci z OPŽP na mani-
pulační techniku (kontejnerový nosič a 
nakladač) pro práci s bioodpadem. 
 
O dotaci na zakoupení kontejnerů do 
domácností na bioodpad bude nově 
zažádáno v dubnu (původní žádost z 
listopadu 2016 nebyla schválena). 
 

Několik známých se mě ptalo jak je to 
s rozpočtem, že jsou kolem toho velké 
nejasnosti. Nechám vám tedy nahléd-
nout pod pokličku této agendy. Uči-
ním tak pouze krátce, jelikož vydání 
knihy by na to nestačilo. 
 
 

Stav rozpočtů na konci roku 
 

Rozpočty od roku 2005 do roku 2016 
ukazují skutečné plnění rozpočtů.  
 
 

Celková bilance schodku za uvedené 
období je -11,371 mil a přebytku je 
+17,478 mil.  
 

V celkovém součtu jsme byli za uve-
dené období celkem v přebytku 
+6,107 mil. Tento přebytek je závislý 
na mnoha faktorech: výše investic, 
přijaté dotace, nákupy pozemků, pro-
deje nemovitostí. Pokud rozprodává-
me majetek, pak máme na investice, 
které nejsou financovatelné z běžných 
příjmů, samozřejmě pokud se chceme 
vyhnout úvěrům. 
Obec prodala pozemky od roku 2000 
do roku 2016 v celkové výměře 31331 
m² tj. 3,1331 ha a nakoupila pozemky 
od roku 2000 do roku 2016 v celkové 
výměře 72154 m2 tj. 7,2154 ha. Zde 
vidíme, že jsme spíše v mínusu v cel-

kové bilanci utracených peněz.  
Pokud obec prodávala další nemovitý 
majetek, pak měla 100% zisk. Pro pří-
klad uvádím, že v roce 2005 bylo pro-
dáno 16 bytů (celkem bylo 19 bytů)      
v souhrnné ceně 2.424.948,- Kč, další 
prodanou nemovitostí byl domeček 
školky i s celým pozemkem, rybníček 
u rybárny a mnoho jiného...příjmy      
z prodeje přesahovaly částku 2 mil. 
 

   Proběhla změna vyhlášky o poplat-
cích za komunální odpad: 
 

Účelem změny je úprava základní saz-
by místního poplatku za komunální 
odpad. Poplatek je v současné době ve 
výši 500 Kč za občana s trvalým po-
bytem na území obce a 500 Kč za re-
kreační objekt u lidí, kteří nemají trva-
lý pobyt v obci. 
Poplatníků v obci je 469 s trvalým 
pobytem na území obce a 87 poplatní-
ků za rekreační objekty. 40 osob tvoří 
občané, kteří jsou od poplatku osvobo-
zeni (Zákon č. 565/1990 Sb.), avšak 
musí být zahrnuti do výpočtu reálné 
výše nákladů na jednoho poplatníka, 
který je přílohou vyhlášky. 
 

Reálné náklady na jednoho poplatní-
ka: 943 Kč 

Náklady na poplatníka výpočtem pod-
le zákona ale neodpovídají skutečnos-
ti: 880 Kč 
 

Základní sazba poplatku: 750 Kč 

Občan s trvalým pobytem 15-65 let: 
500 Kč – výše zůstává stejná 

Občan s trvalým pobytem a věkem 
nad 65 let: 400 Kč 

Děti do 15ti let: 300 Kč 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

OBEC TRVALE 
HLÁŠE-

NÍ PLÁT-
CI 

REKREAČNÍ 
OBJEKTY 

Rok 2017 
VÝBĚR PO-

PLATKU DLE 
PŮVODNÍ VY-

HLÁŠKY 

Rok 2018 
VÝBĚR DLE 
NOVÉ VY-
HLÁŠKY 

Rabí 325 44 196 000 Kč 189 450 Kč 

Bojanovice 69 24 46 500 Kč 48 150 Kč 

Čepice 75 19 50 000 Kč 50 050 Kč 

 469 87 Výběr poplat-
ku celkem 

292 500 Kč 

Výběr poplat-
ku celkem 

287 650 Kč   
(-4850) 

40 osob (osvobozeni od poplatků dle Zákona 
565/1990 Sb.) 

Výpočet nákladů na poplatníka, který je dle zákona: 
524.531 Kč : 596 (40 + 469 + 87) = 880 Kč náklad na jednoho poplatníka 

2016 +1,348 mil. Kč 

2015 + 5,586 mil. Kč 

2014 - 4,552 mil. Kč 

2013 -0,487 mil. Kč 

2012 + 5,246 mil. Kč 

2011 - 1,348 mil. Kč 

2010 - 3,605 mil. Kč 

2009 + 1,647 mil. Kč 

2008 + 3,074 mil. Kč 

2007 + 0,577 mil. Kč 

2006 - 1,091 mil. Kč 

2005 - 0,288 mil. Kč 
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Město Rabí je živá organizace, i zde se vše mění s přícho-
dem každého nového dne. Já to vnímám tak, že během jed-
né hodiny může být vše desetkrát jinak. V organizaci do-
chází k několika změnám.  
„Vendy“ Fryjová odchází za svou profesní kariérou, která 
je jí bližší. Paní Eva Dušková odchází z MěÚ Rabí do no-
vého zaměstnání, které je blíže jejímu vzdělání, které dál-
kově vystudovala za svého působení od roku 2012 na zdej-
ším úřadu. 

Tímto bych jim oběma chtěl poděkovat za jejich práci, kte-
rá byla směrována nejen k veřejnosti, ale ku prospěchu celé 
organizace. Za poslední tři roky se podstatně změnila náplň 
jejich činností a v každém ohledu byly výbornými kolegy-
němi nejen pro mě, ale i pro všechny další zaměstnance.  
Ženský, díky moc!!  
Přeji vám mnoho úspěchů v další etapě vašeho profesního 
života. 
   Miroslav Kraucher - starosta města 

Text a Foto: František Podloucký 

Pohankové risotto s česnekovým 

olejíčkem, rukolou, a parmezánem 
 

Pohanka  250g 

Česnek dle chuti někdo více a někdo….. 

Olej   50ml 

Rukola  50g 

Parmezán  50g 

Sůl     5g 

Pepř     5g 

Máslo  50g 

Bílé víno  50ml 

Cibule  50g 
 

Pohanku propereme a uvaříme do měkka. Po bodu varu tak 

přibližně 10 minut. Uděláme si česnekový olej: oloupaný 

česnek rozmixujeme s olejem. Na másle orestujeme cibulku

(může být i jarní nebo pórek), přidáme pohanku a zalijeme 

vínem, (když máme vývar, použijeme vývar). Tekutinu vy-

vaříme. Nakonec dochutíme solí, pepřem, přidáme rukolu, 

česnekový olej. Zamícháme. 

Servírujeme na talíř, můžeme ozdobit parmezánem, různý-

mi klíčky. 

Toto risotto je vhodné jako samostatný pokrm a nebo jako 

příloha k masu (steaky, 

kuřecí prsa,…) 

 

 

 

 

 

Domácí bramborové noky 

 
Brambory vařené  1000g 

Dětská krupička  200g 

Sůl    10g 

Vejce   2 ks 

Hrubá mouka  100g 

Sádlo    50g 
 

Vařené brambory nastrouháme, přidáme vejce, sůl, dětskou 

krupičku, hrubou mouku a vytvoříme těsto. Poměr hrubé 

mouky a krupice dáváme podle druhu brambor. Gramáž 

těchto surovin si můžeme upravit. Vyválíme si dlouhé vá-

lečky a cukrářskou kartou odsekáme noky. Noky vaříme v 

osolené vodě, dokud nevyplavou. Vyndáme a omastíme 

sádlem. 

Takto uvařené noky můžeme připravovat dále podle chuti. 

S různými pesty (je sezona medvědího česneku), rajčatový-

mi omáčkami, smetanou, varianty masové i bezmasé. 

Můžeme kombinovat rukolu, špenát, pečenou dýni, peče-

nou řepu, cuketu….maso vepřové, kuřecí, králičí... 

Carpe diem! 
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Oslavenci v květnu 2017 

60 let  Tauchenová Miroslava  Rabí 

65 let  Brunner Josef Johannes  Rabí 

65 let  Jeníková Hana   Rabí 

65 let  Růtová Marie   Bojanovice 

70 let  Těhle Jan    Rabí 

75 let  Jech Václav    Rabí 

80 let  Heřmanová Markéta  Čepice 
 

Oslavenci v červnu  2017 

65 let   Potužníková Zdeňka  Čepice 

75 let   Hejpetr Václav   Rabí 

75 let   Zýbková Emilie   Čepice 

80 let   Prchal Ladislav   Čepice 

 

 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 

Alžběta Touchová   Rabí 

František Kraus  Praha 

Jiřina Bláhová  Rabí 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Vzpomínka na Františka Krause 

Spoluobčané, až půjdete na místní fotbalové utkání a bude-

te stoupat po schodech do sportovního areálu v Rabí, 

vzpomeňte si na něho. František Kraus zemřel 17. března 

2017 ve věku nedožitých 74 let. Poslední rozloučení se 

konalo 24. března 2017 v Nové obřadní síni v Praze na 

Olšanech.  

František Kraus byl jedním z těch, kteří mají lví podíl na 

vybudování rábského hřiště a přilehlých budov. Byl funk-

cionářem TJ Rabí tělem i duší. František žil fotbalem ve 

všech svých volných chvílích. Pokud se vysílalo televizní 

utkání a ve stejnou dobu se konal i zápas místního rábské-

ho týmu, vždy upřednostnil rábský fotbal. 

Řadu let též pracoval v obecním zastupitelstvu a mimo to 

byl ustanoven správcem vodojemu, ve kterém dohlížel na 

kvalitu pitné vody. Po návratu z noční  směny v Šumav-

ských vápenicích-Hasit ve Velkých Hydčicích, kde byl 

zaměstnán jako dispečer, vedly s železnou pravidelností 

jeho první kroky právě do vodojemu.  

Dodnes nemohu zapomenout jeho památnou větu: „Ranní 

opar majestátního hradu Rabí je úchvatný, kdo to viděl, 

tak si ho musí zapamatovat a uchovat si ho ve své paměti 

až do své smrti“. 

Když před několika dny odcházel na věčnost, jistě myslel 

na svoji milovanou rodinu, kamarády a onen ranní opar. 

Děkuji ti, Františku, ještě jednou za tvé přátelství a i kama-

rádi z bývalého fotbalového mužstva vzdávají hold tvé 

obětavosti ve jménu rábského sportu. 

Čest tvé světlé památce!                    Josef Tauchen, Rabí 

Trenér Fr. Kraus a rábští fotbalisté - 80. léta                  

(foto zapůjčil L. Löffelmann) 

Narodili se 

Anna Janečková (dcera M. Jíchové)  18. února 2017 Rabí 

Šimon Polanka  23. února 2017 Bojanovice 

Kristýna Kučerová   1. března 2017 Rabí 

Blahopřejeme k narození dítěte. 

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

!!! BRIGÁDNÍKA / BRIGÁDNICI !!! 
Studenta či studentku na vybírání poplatků za parkovné  

 v Rabí po dobu letních prázdnin vč. víkendů.  

 Mzda: 70 Kč/hod. 

Pište, volejte: starosta@mestorabi.cz, 731 264 220 
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Máte zájem si v důchodovém věku přivydělat  

 jako: prodavačka, uklízečka nebo pomocná 

síla v pekárně?  

Zavolejte 728 989 802, budeme rádi. 

Studenta / studentku na  sezónní br igádu do        

občerstvení pod hradem. 

Volejte 728 989 802 (p. Liška) 

Pečivo pro domácí zvířectvo: 

10 kg sušeného pečiva / 200 Kč 

pytel (asi 15 kg) nesušeného pečiva / 100 Kč 

K odběru v pekárně, Rabí. Volejte 728 989 802          

distribuce zelených potravin Green ways v Rabí a okolí: 

Hana Jeníková 

Rabí 73  

hrad Rabí , 17:00  
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Usnesení č.15/2017 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí 
ze dne 7.3.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 8, omluven 1 (p.Lőffelmann) ZM Rabí je usnášeníschopné. 
 
 
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu p.V.Hejpetra a p.M. Růtovou a zapisovatelkou I. Novákovou. 
Do návrhové komise p. M.Jamrichovou 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání včetně doplňujících bodů 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.14 bez výhrad 
Pro 8 
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje spolupráci s Úřadem práce, která se týká vytvoření pracovních příležitostí dotova-
ných Úřadem práce. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
5) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí průběh výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 
Rabí. 
ZM bere na vědomí, nehlasovalo se 
 
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje provedení administrace veřejné zakázky firmou Mazeppa s.r.o., Barrandova 
404/28, 326 00 Plzeň, IČ: 27187039, za nabídnutou cenu 
26.500,-Kč bez DPH. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění skladu a revitalizaci prostoru vedle hasičské zbrojnice za účelem zefek-
tivnění sběru elektroodpadu a pověřuje starostu obce podat výpověď z pronájmu pozemku současnému nájemci. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje : 
 
a)podání žádosti o př íspěvek ve výši 500.000 Kč na nákup nové CAS z dotačního programu „Podpora jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“. 
b)podání žádosti o dotaci ve výši 500.000 Kč na výměnu povrchu na náměstí v Rabí z programu „Stabilizace a ob-
nova venkova 2017“. 
c)podání žádosti o dotaci ve výši 60.000 Kč na věcné vybavení JSDHO Rabí z programu „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“. 
d)podání žádosti o dotaci ve výši 70.000 Kč na poř ízení informačních směrovek a dřevěného posezení v Rabí z 
programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“. 
e)podání žádosti o dotaci v programu „Plzeňský kraj-bezpečný kraj“ na ukazatele rychlosti. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje účetní závěrku MŠ Rabí za rok 2016. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Rabí za rok 2016 ve výši 18.576,18 Kč. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
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11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Rabí ve výši 18.576,18 Kč. 
- účet 411(fond odměn) 1.000,06 Kč 
- účet 413 (rezervní fond) 17.576,12 Kč. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pořízení bytu v č.p. 148 za vydraženou kupní cenu 545.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy a provedení potřebné úpravy v rozpočtu města Rabí. 
Pro 7 Proti: 0 Zdrželi se : 1 (p.Janečková) 
Tento bod byl schválen 
 
13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr umístění expozice sokolnictví v č.p. 57 za účelem doplnění výstavní 
expozice muzea řemesel a zlepšení využití volnočasových aktivit návštěvníků města Rabí. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přemístění kanceláře MěÚ do budovy historické radnice v č.p. 15 z důvodů 
zkvalitnění dostupnosti poskytovaných služeb pro občany. 
Pro 5 Proti: 2 (p.Boltík, p.Lőffelmannová) Zdrželi se : 1 (p.Potužník) 
Tento bod byl schválen 
 
15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zřízení terminálu pro bezhotovostní platby v kanceláři MěÚ. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje novou vyhlášku o odpadech č.1/2017 účinnou od 1.1.2018. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
17) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí inventury za rok 2016 bez výhrad. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odklad záměru výstavby vodovodu v Čepicích z důvodů nedostatečného zá-
jmu o využití veřejného zdroje a tím neudržitelného provozování vodovodní infrastruktury. Pověřuje starostu zhotovit 
odběrné místo užitkové vody pro nouzové zásobování u klubovny SDH Čepice a provedení potřebných úprav. 
Pro 7 Proti: 0 Zdrželi se : 1 (p.Janečková) 
Tento bod byl schválen 
 
19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v Plzeňském kraji ve výši 
30 420,- Kč. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí účelové dotace na pořádání výroční oslavy 105 let SDH Bojanovi-
ce v částce 30 000,-Kč. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zpracování návrhu variantních řešení na rekonstrukci hasičské zbrojnice od 
firmy: Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/ I.1, 339 01 Klatovy. Důvodem řešení je 
možnost čerpání dotace na rekonstrukce zbrojnic ve výši až 95% z uzn. nákladů z MAS Pošumaví v roce 2018. 
Pro 8 
Tento bod byl schválen 
 
Ve 21.47 odešel zastupitel p.Potužník. ZM Rabí je stále usnášeníschopné. 
 
22) Zastupitelstvo města Rabí odkládá poskytnutí dotace na provoz sociálních lůžek LDN Horažďovice a pověřuje sta-
rostu zjištěním dalších informací. 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 
 
23) Zastupitelstvo města Rabí pověřuje starostu zjištěním stavu zvoničky na kapličce v Čepicích 
Pro 7 
Tento bod byl schválen 



17 

 

Jako u Verdunu... 

T ak tu máme konečně jaro a po 

úspěšné přípravě byli fanoušci 

natěšení, jak to těm našim klukům 

půjde. Výsledky přípravných zápasů 
 

Budětice – Velhartice 5:2 

Budětice - Volyně 8:2 

Velké Hydčice - Budětice 0:5 
 

dávaly tušit kvalitní připravenost úto-
ku, ale i mezery v obraně. Škoda jen, 
že se nepodařilo zajistit silnějšího sou-
peře, který by obranu více prověřil. 
 

A tak to musel provést až první soupeř 
jarní části okresního přeboru -SK Bo-
lešiny.  

Naději vzbuzovala statistika i sestava 
soupeře, ten vlastně neměl brankáře, 
chytal hráč z pole a do tohoto zápasu 
obdržel více branek než Budětice - a to 
má o 10 bodů více. Taktika tedy velela 
útočit a dát více branek než soupeř. 
Ale nervozita z prvního zápasu udělala 
své a Budětice jen dotahovaly. Jirka 
Vinter v brance dělal, co mohl, dokon-
ce chytil penaltu, ale porážce 3:2 neza-
bránil. 

Naše góly dávali osvědčení střelci V. 
Korda a P. Janečka. 
Ano, projevilo se to 
co v přípravě, útok 
velmi dobrý, obrana 
skřípe. 
V utkání se ale za-
skvěl jiný hráč, a to 
krásným fair play 
počinem, Luboš Fia-
la. Po bezvýznam-
ném odmávaném 
autu v náš prospěch 
se přiznal k teči a po 

následné akci shodou dalších okolností 
jsme dostali rozhodující třetí branku. 
Aplaus vestoje, Luboši ! 
 

První domácí zápas s Luby „B“, byl 
opět ofensivním festivalem a možná se 
potvrdilo, že v Bolešinách měl tým 
hrát s více hráči dopředu. 4:1!!! je   
zřejmě nad očekáváním, ale jen pro 
toho, kdo neznal přípravu. Kromě tra-
dičních střelců - „Komár“ Janečka, 
Melka, Novotný se trefil i Josefík a 
potvrdil tak výbornou formu.  
Zajímavostí utkání byl fakt, že na do-
mácí straně nebyl žádný pomezní roz-
hodčí, a tak došlo ke kuriozitě, že prv-
ní poločas odmával V. Korda a druhý 
náhradní brankář „Kouba“ Toucha. To 
by management měl řešit.  
A co dodat, válec se rozjel, střelci mají 
mířidla seřízená a věřme, že i v Sušici 
na „umělce“ jim prach nezvlhne. O 
tom si povíme příště.              -rt- 
 
 

Foto: Michal Chmelík 

Okresní přebor mužů 15 . kolo 1.-2.4.2017   
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Školka v knihovně 

J éééé jé, to známe, to máme doma… budeme zase kreslit na tabuli? To kreslila moje ma-

minka (říkala Tonička Maxů, když uviděla Rábské noviny). Takové a jiné dotazy zaplnily 

naši knihovnu koncem března. Přišly děti ze školky. Tak je to s nimi vždycky. Mluví a mluví, 

jeden přes druhého, rychle a hned vám sdělí něco o novém šátku na hlavu, o tom, co mají do-

ma nového, co bylo na svačinu a ještě stihnou vysvětlit, čím by chtěly být a někteří vás také 

objímají…  

Děti jsou skvělé, píši to v novinách v každém článku o jejich návštěvách 

v knihovně. Není důležité, jaký jsem pro ně měla připravený program, 

protože jim je lépe se přizpůsobit -jejich tempu a také počtu. Důležité je 

ukázat jim, k čemu jsou knihy, časopisy, noviny a nač tyto informace 

potřebujeme, i když neumíme ještě číst. Březen byl vždy považován za 

měsíc knihy, ale čteme přece neustále! 

Jsem ráda, že jsme zde v knihovně zavedli tuto tradici a spolupráci s 

místní školkou. Ať jsou to ankety v novinách, exkurze nebo veřejná vy-

stoupení. Žijeme všichni spolu. Instituce a lidé bez ohledu na věk. 

Děti, přeji vám pěkné Velikonoce a užijte si jara.                         -ed- 

 


