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Velikonoční pomlázka v Bojanovicích
Velikonoční pomlázka neminula ani
Bojanovice.
Jak už to bývá o Velikonocích, i u nás
jsme se vydali v pondělí ráno naše
ženy a dívky trochu omladit. Komu
by se nelíbilo být trochu mladší? Proto jsme nevynechali žádnou chalupu.
S pořádným rancem dobré nálady a
pěknou koledou jsme prošli celou
ves. Ženám a dívkám se líbila, a tak
se i naše košíčky plnily. Návštěvě neunikla ani hospodyně od „Škudrnů“.
A proto že byl letos

přestupný rok, dostali jsme pomlázkou
také. No proč se také trochu neomladit , ne?
V každém domě bylo i něco na
zahřátí, a tak i pro nás to bylo dost náročné dopoledne.
Legrace jsme si všichni užili dost a
dost, proto nezbývá než poděkovat
všem za pěknou koledu a popřát krásné jarní dny.
za SDH Bojanovice Marie Růtová
Petr Nový

Tradice v Bojanovicích nevymřely!
Každý rok na Zelený
čtvrtek v poledne naposledy zazvonil zvon naší
kapličky. To „zvony odlétaly do Říma“ a nastupovala skupinka chlapců
a děvčat s dřevěnými hrkačkami. Procházeli třikrát denně celou vesnicí.
Za každého počasí oznamovali
příchod Velké
noci.
U nás v Bojanovicích se
tato tradice udržuje pravidelně každý rok. O tom
nás také přesvědčil náš
nejstarší občan p. Švehla,
který letos oslaví úctyhodných devadesát let!
Dokládají to také staré
fotografie pořízené někdy
v šedesátých letech minulého století.
Na Bílou sobotu se hrkalo
naposledy. V sedm hodin

ráno se děti scházejí na
průvod s hrkačkami a už
se těší na poslední. To proto, že je čeká odměna. A
jak by také ne, za poctivé
hrkání, kterým nahrazují
po tři dny zvonění naší
k a pli čk y ,ji
za slo u ží.
V devět hodin se naposledy scházejí u kapličky na
návsi a jdou s hrkačkami
ke každé chalupě, kde je
po zpěvu koled čeká odměna. Bojanovické hospodyně byly na děti dobře
připravené. Košíčky se
postupně plnily vajíčky a
různými sladkostmi. Co
naplat, na pomoc si musely vzít i malý vozík.
Taková to byla odměna!
Ale teď už je maminky
zvou k dobrému obědu.
Odpoledne se opět rozezní zvon na naší kapličce a
na krásnou tradici hrkání
se těšíme zase za rok.

za SDH Bojanovice Marie Růtová Petr Nový

Přednáška na téma „Velikonoce“
Ve čtvrtek 12.4.2012 byli
občané Rabí, Bojanovic a
Čepic pozváni na audiovizuální pořad Mgr.Ireny
Novotné z Katovic . " Velikonoční čas nastává" do
budovy nového MěÚ Rabí.
Paní Novotná všechny přítomné seznámila v největšími křesťanskými svátky

a způsoby slavení od doby předvelikonoční, postní, sváteční až po
dobu povelikonoční. Své vyprávění
oživila velkým množstvím názorných předmětů a ukázek tradičních
lidových zvyků z okolí Strakonicka. Vše doplnila písněmi na lidové
hudební nástroje včetně hry na dudy. Závěrem jsme si všichni zazpívali lidové písničky. Členky ROSy
připravily malé občerstvení, upekly
mazanec, perník a rohlíčky a k pití
čaj a kávu. Věříme, že se přednáška
všem 22 účastníkům líbila a přijdou
i v květnu na přednášku o nebezpečí drog v životě člověka.
Text: Marie Jamrichová

Hasiči děkujeme
za oslavu MDŽ....

V pátek 9.3.2012 se
v restauraci Rábská
hospůdka uskutečnila oslava MDŽ
pro členky a manželky hasičů v Rabí.
Místní hasiči pozvali celkem 35 žen,
kterým chtěli poděkovat za toleranci s
hasičským
sportem. Sice nás nakonec přišlo jen 10
žen, ale nálada byla
vesele taneční a zajisté k ní přispěla i
živá hudba

p. Trávníčka z Klatov. Darovaný karafiát nás potěšil stejně
jako káva a zákusek.Téměř
všichni
jsme se zdrželi dlouho po půlnoci a
opravdu Vám, hasiči - muži, děkujeme
za moc hezký večer.
Třeba nás za rok
(pokud ve svém úsilí
vytrváte) přijde o něco více než letos.
Marie Jamrichová

Netradiční zdobení velikonočních vajec
Pan Milan Lupíšek z Rabí, je opravdu
velmi zručný kutil. Již téměř 4 roky
vyrábí nejen drátkované kraslice na
Velikonoce, ale i různé dekorativní
předměty z drátků a korálků. Svoji zálibu našel náhodně na internetu a po
prvních pokusech s drátkováním našel
v této technice zdobení velkou radost a
relaxování. I když se zdá, že vytváření
kraslic je spíše doména žen, je to velmi
pracná záležitost. Zdobení slepičího
vyfouknutého vajíčka trvá asi 3 hodiny
a záleží na počtu korálků a pracnosti
motivu. Vejce pštrosí pak zdobí pan
Lupíšek celý den. Vyrábí z drátků zvonečky na Vánoce, motýla a různé jiné
dekorace podle vlastní fantazie.

Text Milan Leopold

7. 5. 2012

Den s dravci na hradě Rabí,

29.7./ 15.00 TEArTR Rajdo – KARKULKA ČERVENÁ

letové ukázky, výcvik dravců a sov v hradním příkopu.
Začátek sokolnických ukázek v 11.00, ve 14.00 a v 15.30

- loutkové představení pro děti a dospělé, pohádka o
tom, jak nesejít z cesty

hodin.
12.8./ 15.00

TEArTR Rajdo – LIŠÁK LIŠKA

2.6./ 9.00 - 16.00 RABIJÁDA aneb HRAD DĚTEM!

- hudebně loutková pohádka o jednom lovci a chytrém

11. ročník dětského dne plného soutěží a hravých disci-

lišákovi

plín.
Letos na téma: Z HRADU DO POHÁDKY

1.9./ 19.00

Hradozámecká noc

- večerní kostýmované prohlídky hradu
23.6./ 19.00 Sirkyskon, The Nipples, Volkmen

- noc, kdy ožívají staré pověsti a postavy hradu z dob

Koncert mladých rockových kapel ze Sušice a Horažďo-

středověku

vic
- v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá
do Kulturního domu v Rabí

15.12./ 16.30 Vánoce na hradě
- tradiční podvečerní prohlídky hradu při svíčkách
s ohni na nádvoří

8.7./ 15.00 Loutky bez hranic – TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA + výtvarná kreativní dílna pro děti

Loutková divadelní představení se při nepřízni počasí

- loutkové divadlo pro děti a dospělé na hradním ná-

hrají v hradní konírně na nádvoří hradu.

dvoří
13.7./ 19.00 Zuzana Michnová, Oskar Petr a Kalandra
Memory Band
- koncert Z.Michnové, O.Petra a skupiny Petr Kalandra
Memory Band s písněmi
- legendární folkrockové skupiny Marsyas, ASPM a P.
Kalandry
- v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do
Kulturního domu v Rabí
15.7./

15.00

Buchty

a

VÝSTAVY
1.5. – 30.9. Milan Bauer: GRAFIKA - POEZIE
TECHNIKY
- výstava grafik v hradní konírně
1.7. – 31.8. Josef Pich, Věra Pichová: DRÁTENICTVÍ A KERAMIKA
- výstava drátenického řemesla spojeného
s keramikou

loutky

–

- v prostorách podzemí kostela Nejsvětější trojice

NEPOSLUŠNÁ

KŮZLÁTKA
- další ze skvělých pohádkových příběhů známého

DOPROVODNÝ PROGRAM

pražského souboru

VČELNICE
21.7. Den s dravci na hradě Rabí, letové ukázky, výcvik
dravců a sov v hradním příkopu.
Začátek sokolnických ukázek v 11.00 hodin, ve 14.00
hodin a v 15.30 hodin.
21.7./ 19.00

Vladimír Merta

Včelí šou aneb atrakce světového formátu!
Divadelní představení odehrávající se v ojedinělém
prostoru hradního příkopu.
Půlhodina zábavy, poučení a spousty překvapení.

- koncert známého hudebníka, písničkáře a skladatele

Hrajeme třikrát za den, denně kromě pondělí.

- koncert v hradní konírně

Otevírací doba: červenec- srpen, v 11.00, 14.00 a 16.30
hod.

28.7./13.40

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2012

- ukázka historických automobilů na hradě Rabí

Změna programu vyhrazena.

Zprávičky z Městského úřadu
Od 8. února 2012 se uskutečnilo přestěhování
úřadu do nových prostor multifunkčního domu čp. 57 v Rabí, necelý 1 den nebyl úřad akceschopný, než došlo k propojení počítačové
sítě a všech přístrojů. V novém úřadu je teplo a
světlo (na rozdíl od původních místností
v bývalé faře) a nové prostředí je důstojné pro
potřeby úřadu, občanů i místních spolků.
V březnu se konalo výběrové řízení na obsazení 2 pracovníků do informačního střediska a 1
pracovníka na úklid a práce venku. Z 12 přihlášených uchazečů bylo do užšího výběru
pozváno 5 pracovnic a z nich byly vybrány do
informačního střediska paní Mgr.Radka Kočí a
paní Eva Dušková a na uklízečku paní Andrea
Bláhová.Všechna pracovní místa jsou na dobu
určitou 3 roky a na 0,5 pracovní úvazek.
V březnu byla podána žádost o dotaci na opravu bývalé budovy úřadu čp.15 – jednalo by se o
opravu vnitřních instalací v přízemí, podlahy,
omítky, fasády objektu apod. Nyní budeme čekat, zda dotaci ze SZIF obdržíme.

Od dubna již svítí nové světlo veřejného osvětlení ve
dvoře na cestě ke Kristofovičům a nově postaveným
domkům v této části Rabí.

Slavnostní odhalení paměťní desky rodákovi Jaroslavu Chmelíkovi nar. 29.7.1921 v Rabí č.p.109, příslušníkovi Československého pěšího praporu 11-Východního, účastníku bojů u Tobruku a
pilotovi 310. čs.stíhací perutě RAF ve Velké Británii na budově
čp. 57 se bude konat v pátek 6.července 2012.
V březnu se konala
v Rabí a pro občany je k dispozici na
úřadu jed na potkany a krysy k vyzvednutí pro další použití v domech.
Město Rabí obdrželo dotaci KÚPK na opravu střechy na budově
TJ Rabí ve výši 280 tis.Kč
Občané Čepic velmi pěkně upravili prostředí okolo památníku
padlých a kapličky na návsi. Připravují se tak na nadcházející velkou slávu s odhalením skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého na
mostě v Čepicích, které plánují na sobotu 12.května 2012. Město
Rabí zajistilo na své náklady osvětlení sochy.

Odvoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu ráno 5.5.2012, navážení v pátek 4.5.2012
v odpoledních hodinách na stanoviště v Rabí, Bojanovicích a
Čepicích jako obvykle. Elektrospotřebiče odvážejte k hasičárně v Rabí (pračky, chladničky, PC, TV,varné konvice apod.)

Pouť se koná 20.5.2012

INFORMAČNÍ CENTRUM na Rabí
Od dubna letošního roku můžete navštívit informační centrum, které se nachází v multifunkčním domě čp. 57. V březnu proběhlo výběrové řízení. Komise se rozhodla pro paní Radku Kočí
a paní Evu Duškovou, které bychom Vám rádi představili.
Budova bývalé školy na náměstí se nám proměnila v multifunkční dům. Tak
jako škola dlouhá léta sloužila ke vzdělávání, tak v podobné tradici bude sloužit
i nyní. Nemáme ředitele, ale starostu, nezvoní na chodbách, nemáme třídy plné
dětí, sborovnu a kabinety…, a přesto zde chceme vytvořit příjemné, přátelské
místo pro Vás a pro turisty, kteří během letní sezony hojně navštěvují naše město. Informace, které potřebujeme znát při našich cestách po vlastech českých, se
staly běžným standardem cestovního ruchu v ČR, proto i my reflektujeme tyto
požadavky.
V každé škole byla zdrojem informací knihovna, a nejinak je to u nás. Městská
knihovna v Rabí prošla menší rekonstrukcí a bude obměňována soubory knih z
Městské knihovny v Sušici. Protože je trend nahrazovat tištěné slovo elektronicky, můžete využít veřejný internet. Zůstalo nám zde místo pro výuku tj. přednáškový sál, kde se budeme vídat na společných akcích, obřadní (zasedací) místnost a galerie, kde mohou být vystaveny právě vaše výrobky, obrázky, fotografie či jiné originály. Tak nám ta škola vlastně zůstala pořád školou: místem společenským.
Na shledanou se těší Radka Kočí a Eva Dušková.

……… aneb sportovní střelba
Co je vlastně sportovní střelba a jaká jsou její pravidla ?

Jak jste se k tomuto sportu
dostal ?

Sportovní střelba je zájmová činnost – sportovní odvětví, zahrnujících více disciplín, při kterých se sportovec snaží výstřelem ze střelné zbraně zasáhnout co
nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u
některých disciplín v kombinaci s rychlostí. Některé
střelecké disciplíny jsou zařazené do programu olympijských her.
Kromě individuálních disciplín je sportovní střelba
také součástí několika více odvětvových sportů
např.moderního pětiboje a biatlonu. Také sem patří
střelba z brokovnice na asfaltové terče – holubi
v disciplině Skeet a Trap.

V roce 1980 se pod hlavičkou
Svazarmu pořádala soutěž
„Zlatá jízdenka ‘‘ , které jsem
se zúčastnil. Tam si mě všiml
tehdejší předseda střeleckého
klubu pan Gruzovský a dal
mi přihlášku do Střeleckého
klubu Strakonice a od té doby
reprezentuji tento klub.

Jaké jsou disciplíny?

Začínal jsem dlouhými zbraněmi vzduchovou puškou na
10 metrů – 60 ran a malorážkou na 50 metrů. S těmito
zbraněmi jsem střílel do roku
1992. V tomto období jsem se
zúčastňoval okresních a krajských soutěží. Po roce 1992
jsem začal střílet dlouhé a
krátké kulové zbraně.
V zimním období se střílí
vzduchová pistole. Převážně
navštěvujeme střelnici
v Českých Budějovicích, Plzni
a Klatovech. Od jara do podzimu střílím krátké kulové
zbraně, tj. malorážní pistole,
velkorážní pistole a revolver.

Vzduchová puška na 10 metrů—(40 ran ženy dorostenky , 60 ran muži junioři;
Malorážka na 50 metrů vleže (60 ran),
Malorážka na 50 metrů - 3 polohy vleže, vestoje, vkleče (3 x 20 - ženy dorostenky 3 x 40 - muži junioři),
Vzduchová pistole na 10 metrů, Rychlopalná pistole
na 25 metrů, Pistole na 25 metrů (ženy), Pistole na 50
metrů (muži)
Skeet, Trap, Double trap (muži), IPSC - praktická
střelba, LOS - lidová obranná střelba.
Každá disciplína má svůj specifický terč a ten se liší
průměrem kruhů na terči.
Střelcem se může stát jedinec od dětských let
až do pozdního věku. Děti do18 let mohou střílet discipliny – vzduchové zbraně, které nepodléhají zbrojnímu průkazu. Střílí vždy pod dohledem trenéra nebo dospělé osoby znalé střeleckých pravidel.
K ostatním zbraním je podmínkou vlastnit zbrojní
průkaz. K jeho získání musí žadatel splnit tyto podmínky: Věk 18 let, zdravotní způsobilost, výpis
z trestního rejstříku.
Při dodržení všech podmínek a úspěšném složení
střeleckých zkoušek může žádat o zbrojní průkaz.
Veškerá střelba z malorážních a velkorážních zbraní
se provádí na schválených střelnicích pod dozorem
správce střelnice nebo při soutěžích určenými rozhodčími. Při manipulaci se zbraněmi se vždy musí
dodržovat bezpečnostní pravidla a povely rozhodčích.

Čím nejvíce střílíte a kterých
soutěží se zúčastňujete ?

S těmito zbraněmi se zúčastňuji závodů
v Českých Budějovicích, Táboře, Prachaticích,
Písku, Plzni, Klatovech a Hlavňovicích.
Jednou ročně se pořádá mezinárodní závod
veteránů v Plzni – Lobzy, kterých se pravidelně zúčastňuji. Na této soutěži jsou zastoupeni
střelci ze 13 států Evropy.
V roce 2005 jsem získal cenu Krále střelců
v kategorii „Vojenská puška zavedená do
výzbroje do roku 1954“ na střelnici
v Čekanicích.
Jak trénujete?
Hlavně jezdím po soutěžích a to je vlastně i
můj trénink.
A na konec: Co tento sport člověku dá?
Je to trpělivost, ovládání, soustředění a sebekázeň.

Mezinárodní soutěž veteránů Plzeň – 2011
Pan Toucha—první zprava.

Děkujeme za rozhovor

Šátečky s tuňákem

1.
500 g listového těsta
+ trocha mouky na poprášení
25 g másla
140 g pórku pokrájeného na tenká kolečka
250 g tuňáka v oleji
hrst hladkolisté petrželky
50 g strouhanky
1 citron
bylinková sůl
1 vejce rozšlehané

2.
3.
4.

5.

Troubu předehřejeme na 200 °C. Těsto rozválejte na lehce
pomoučené pracovní ploše, vykrájejte z něj kolečka
o průměru 18 cm a na 10 minut je dejte do lednice.
Mezitím máslo rozpusťte v pánvi a pět až deset minut na
něm opékejte pórek.
Tuňáka vyklopte (bez oleje) do mísy a smíchejte ho s petrželkou, strouhankou, jemně nastrouhanou kúrou i šťávou z citronu a podle chuti osolte. Přidejte pórek a směs
rozdělte na kolečka z listového těsta. V půli přehněte
a okraje těsta přitlačte k sobě. Potřete vajíčkem a pečte
30—35 minut dozlatova.

Tiramisu
2 balíčky piškotů
1 měkký tvaroh
2 pomazánková másla
moučkový cukr
dle chuti hrnek silné studené rozpustné kávy
rum
šlehačka
kakao
Šlehačem ušleháme do pěny tvaroh a pomazánková másla s cukrem. Do mísy rozložíme jeden balíček piškotů a pokapeme rumem a kávou. Na ně navrstvíme polovinu ušlehané hmoty a opět poklademe piškoty pokapanými rumem a kávou. Na ně navrstvíme zbývající část ušlehané hmoty a necháme v chladničce 24 hodin odpočinout. Podáváme ozdobené šlehačkou a kakaem. Můžeme přizdobit ovocem.

„Zkazky starých zbrojnošů“

Autor: Pavel Voska

O trestech tělesných
K napsání článku mě inspiroval návrh zákona
předložený sněmovnou o postihu tělesných trestů dětí, který má projednávat vláda. Ta hamletovská otázka, totiž tělesně trestat nebo netrestat,
je stará jako lidstvo samo. Je pravda, že celé věky
se výchova dětí řídila podle biblické tradice, která praví, že „Kdo šetří metlu, nenávidí syna svého, ale kdo ho miluje, včas jej tresce“( Př 13-24).
Do toho ale přišla nová doba a jeho výchova člověka nového typu. Typickým představitelem výchovných metod založených na ideologickém
působení a síle kolektivu byl sovětský pedagog
A.S. Makarenko, který své zkušenosti s výchovou
tzv. bezprizorních dětí v sovětském Rusku těsně
po revoluci shrnul do svých pedagogických poem „Začínáme žít“ a „Vlajky na věžích“. To glosoval „strýc“ Zemen s ironií sobě vlastní výrokem, že „ten Makarenko je asi dobrej, ale občas
se musí zkombinovat s Frištenským“. Své do toho vnáší i lidová moudrost , že je „škoda každé
rány, která padne vedle“. No a pak se v tom vyznejte! V rodinách kromě běžných pohlavků a
občasných větších výprasků jako výchovné metody přetrvávaly i takové, jako bylo klečení na hrachu nebo na loučích.
Samostatnou kapitolou jsou tělesné tresty
na školách. Já vím, dnes je to jasné tabu a každý
pedagog, který vztáhne ruku na svého žáka, riskuje nálepku sadisty s následnými tvrdými postihy. Nevím přesně, jaké byly předpisy upravující
tělesné tresty žáků v době mého mládí. Myslím
si, že formálně byly rovněž nepřípustné, nicméně
byly přinejmenším tolerované. Každý učitel měl
své specifické metody, kterými podporoval svou
snahu o vzdělání nevědomé školní mládeže. Běžné byly rány pravítkem do nastavených
dlaní, nebo držení
pravítka v natažených
rukách. Paní(vlastně
slečna) učitelka Kanzelsbergerová používala jako specifický
výchovný prostředek
smyčec svých houslí.

Myslím, že kromě trestaných musel nesmírně
trpět i ten smyčec. Pan ředitel Pokorný měl zase v oblibě tzv. cetličky, tahání za vlasy v místě
spánku nebo buráky, což byl jakýsi štulec
v záhlaví. Vše se dělo ve snaze umravnit rozjívené žactvo a donutit jej ke vzdělání i přes jeho
nepochybný
odpor. Korunu všemu nasadil pan
učitel Horný, který
měl pro tyto účely
připravenou dřevěnou lať, kterou
dostal do opatrování—jako nejspolehlivější—
Vašek Bláhů. Příkaz: „Skoč do deváté A, ať ti
Bláha vydá tvrdé dřevo“ znamenal, že na řadě
je tělesná exekuce, t.j. rána latí přes zadek(nikoli
na holou). Jsem přesvědčen, že i přes tyto,
z dnešního pohledu drastické metody, z nás
naši pedagogové vychovali slušné lidi, bez
újmy na našem duševním i tělesném zdraví.
Z vlastní zkušenosti musím říct, že jsem
byl vychováván poměrně tolerantně. Moje máma tělesné tresty neuznávala a nepoužívala ani
doma, ani ve škole. K tomu vedla i tátu, kterému ale občas ruka pěkně svrběla, neboť jsem
byl sem tam taky pěkné kvítko. Já sám jsem se
snažil tuto praxi vnést i do vlastní rodiny. Ne
vždy se to ale plně dařilo. Nezapomenu na okamžik, kdy jsem, samozřejmě vyprovokován
manželkou, dal facku svému již odrostlému
synovi, který přišel hodně po večerce. Ten udivený výraz v jeho očích mám v paměti dodnes.
Přes všechno, co bylo řečeno, si myslím,
že v pravém čase uštědřená rána přes zadek,
zejména u malých dětí, je daleko účinnější než
všechny dalekosáhlé domluvy a bude mít svůj
výchovný efekt i v budoucnosti, zákon nezákon.

27. června 1991

Na škole v Rabí
ÚRYVEK ZE ZÁPISKŮ RÁBSKÉHO KANTORA P. MILOSLAVA HŮLKY

On pan ředitel vůbec rád
dával k lepšímu vzpomínkové zkazky.Také třebas o
inspektorovi, který navštívil pana ředitele v Kvášňovicích , aby ho napomenul
za nemírné pití, na které
nepřející huby poukazovaly. Pan inspektor se takticky ptá :“ Pane kolego, vy
prý pijete..“ a pan řidící
pohotově! „ Prosím pěkně,
piju. A taky jím. A rád něco dobrého.Pojďte pane
inspektore, máme v troubě
ještě od včerejška kachničku, dáme si spolu a našeho
Pepíka pošleme se džbánem Mouralovům pro pivo do šenkovny.“ Dobře to
dopadlo. Taková a podobná vyprávění rád vykládal
třebas při obědě v hostinci
u Janoutů, kam jsme od
začátku chodili na obědy a
měli jsme se tam dobře, i
když v té době ještě fungoval lístkový přídělový systém na potraviny.Ne nadarmo se právě o našem
šenkýři po vsi říkalo, že
patří ke „kocandíkům“.
O pohostinských schopnostech a výborné kuchyni
u Janoutů možno podat
doplňující pochvalné svědectví ještě z pozdějších
let. V padesátých letech

sem jezdíval občas na
oběd ze svého lesního
sídla u Velhartic Jan
Werich.Když dostal rozjívenou chuť, objednal si
u Janoutů v Rabí husu
nebo obdobnou specialitu se zlatavou kůrčičkou.
Přijel svým mercedesem
( už tenkrát) bez kabátu
v kostkované flanelové
košili, na zádech s vytrženou skobou. V poloprázdné šenkovně mu
býval občas společníkem Miloslav Hůlka
Pepík Grabmüler, rabská
figurka, starý mládenec dne z Horažďovic se ženou a malým
inteligentního myšlení, synkem Fanouškem. Byli pohoštěni
jezeďák, který dával naším tradičním pouťovým jídlem,
přednost pivu před vše- totiž domácí sekanou s bramborovým
mi hodnotami vesmíru. salátem.Chutnalo mu výborně, přidáZ jeho filozofie zřejmě val si doplněk na talíř. Jeho paní ho
Werich čerpal motivy a mírně napomínala, naše maminka
podklady pro myšlenky však dodala :“ Jen si vemte, pane ředisvých duchaplných vy- teli.“ A pan ředitel na to :“ Toť se
stoupení na pražských ví.Když to chutná, ať je toho putna“ a
jevištích.
přihodil si k sobě na talíř ještě lžíci saTaké pan ředitel Kašpar látu.
si potrpěl na dobré jídlo.
Bylo téměř požitkem se
na něj dívat, s jakou chutí
a spokojeností spořádal
porce. Hned v tom prvním roce existence školy
jsem ho pozval k nám do
Zápisky rábského kantora
p. Miloslava Hůlky poskytl MUDr.
Hydčic na pouť v dubnu
Pavel Voska, syn p. učitelky Boženy
na
svatého
VojtěVoskové, které je dal sám rábský kantor
cha.Přišel odpole p. Hůlka

SDH Rabí zve na

POUŤOVOU ZÁBAVU
v sobotu 19.5.2012
od 20 hod.
na hřišti TJ
hraje Cassanadranc
(za každého počasí posedíme
pod stanem)

20. dubna od 20 hod.
v kulturním domě na Rabí

CESTOMÁNIE
28. dubna 2012 od 18 hod.
v kulturním domě na Rabí
Miroslav Schülz alias Papaliny

Spolek ROSa Rabí pořádá :
Pondělí 30.dubna 2012
ZDOBENÍ MÁJKY
na náměstí v Rabí, pro účastníky
opékání buřtů na ohništi u kašny,
stavění májky zajistí hasiči – přijďte
se podívat na tradiční rábskou akci.
Pátek 4.května 2012
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
od 18 hodin v budově MěÚ Rabí
občerstvení účastníků zajištěno
vstupné 20,-Kč
Sobota 26. května 2012
VYCHÁZKA S ÚKLIDOVÝMI
PYTLI KOLEM RABÍ
od 14 hodin , budeme sbírat odpadky a uklidíme své okolí. Po akci občerstvení účastníků pod šapitó u
Rybáčků – zveme rodiny s dětmi.

Přednáška na téma:
Mexiko—Aztécká říše a jejich kultury
cesta po Hondurasu, Salvadoru,
Belize a Guatemale

18. května 2012 od 20 hod.
v kulturním domě na Rabí

Stále trvá nabídka pro občany Rabí, Čepice a
Bojanovice na prohlídku hradu zdarma po
předložení obč.průkazu v dubnu o víkendech a v květnu denně mimo pondělí. Přijďte se podívat, jak se hrad změnil od vaší poslední návštěvy.

SDH Rabí zve na

Spolek ROSa a Městský úřad v Rabí zve na

HASIČSKOU SOUTĚŽ ŽEN
v sobotu 2.6.2012 od 9 hodin.
na hřišti TJ Rabí
Přijďte podpořit nově založené družstvo
rábských hasiček, které budou také soutěžit.
V historii SDH Rabí je to první ženské
soutěžní družstvo.
Občerstvení – pivo, limo, káva, klobásky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v neděli 10.6.2012 od 14 hodin
v obřadní síni v Rabí čp.57
(budova nového MěÚ).

Slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čepicích
sobota 12. května 2012 Čepice
18:00 Dechová kapela Solovačka hraje k poslechu na návsi v Čepicích
18:50 Příjezd Svatojánského světla od kolébky sv.Jana z Nepomuku
19:00 Slavnostní zahájení procesí z vodáckého tábořiště v Čepicích
19:30 Mše svatá před kaplí sv.Antonína v Čepicích
za přítomnosti mons. Jiřího Paďoura OFMCap, biskupa českobudějovického
20:30 Odhalení a požehnání skleněné sochy sv.Jana Nepomuckého
na mostě v Čepicích
/ Sušický dětský sbor/
21:00 Vyplutí Svatojánského světla ku Praze a malý ohňostroj

neděle 13. května 2012 Sušice

úterý 15. května 2012 Praha

16:00 Svatojánský koncert
kostel sv. Václava Sušice
Lubomír Brabec - kytara
Valtr Hofbauer – trubka
(vítěz Concertino Praga )
Sukův Komorní Orchestr

18:00 Mše svatá v katedrále sv. Víta v Praze
19.00 Svatojánské procesí na Karlův most
20:15 Zapálení ohně světlem přivezeným po
vodě z Čepic
21:00 Barokní Navalis na Vltavě
22:00 Slavnostní ohňostroj

Podrobný program v Praze a Nepomuku na Vltavě: www.NAVALIS.cz, www.JanNepomucky. cz
pořádá Otavské svatojánská společnost ve spolupráci
s SDH Čepice a Muzeem Karlova mostu v Praze

2. června 9:00 - 16:00 hod.
aneb HRAD DĚTEM!
11. ročník dětského dne plného soutěží a hravých disciplín
Letos na téma: Z HRADU DO POHÁDKY

Dne 14. dubna bylo v Kulturním domě na Rabí Retropárty, a tak jsme se vydali na průzkum.
Ptali jsme se, co se Vám líbilo na 70. letech? Vrátili byste se do této doby? A co by Vám naopak chybělo?

Václava Fryjová (34),
Rabí

Radek Fryje (37), Rabí

Dětství jsme měli hezké. Hráli jsme si se všemi dětmi z bytovky a
bylo nám dobře. Byli
jsme do tmy venku.
Celý prázdniny jsme
hráli dostihy, měli jsme
je vždycky rozehraný
v bytovce na chodbě a
když pršelo, tak jsme se
zde sešli a hráli je třeba
celý týden. Hráli jsme
bangbington, sáňkovali
jsme u bytovky a chodily jsme domů mokrý.
Byli jsme parta —holky
Štěchů, Honza s Gábinou
Maxů,
kluci
Adamců a já se ségrou.

Narodil jsem se v 74tým,
takže moc vzpomínek
nemám. Určitě bych se
nevrátil, protože jsme
nemohli to, co můžeme
teď. Dřív jsme chodili 3
km pěšky do školy
z Vrabčova do Sušice.
Jako děti jsme si vystačili
s málem. Neměli jsme
počítače a další vymoženosti. Jezdili jsme neustále na kole. Šli jsme s kolem i na houby. V zimě
jsme chodili na rybník a v
létě jezdili na tábory. Vážili jsme si více hraček a
tak. Nebylo toho tolik.
Když jsme dostali autíčko, tak jsme si ho hleděli.

Václava
Petranová (21),
Rabí
70. léta bych chtěla
zažít. Měly úžasný
styl, nádherné účesy, nádherné barvy…
Co bys poslouchala
za hudbu? Bee
Gees, Abbu..
Jediné, co se mi
nelíbilo, že ženy
neznaly žiletky a
byly přírodní.

Lucie Leopoldová Jiřina Slivková
(21), Rabí
(26), Rabí
Určitě bych se chtěla
přesunout do 70. let.
Líbila se mi hudba,
jako například Smokie, Bee Gees.. Móda
se mi líbí hlavně kvůli pastelovým barvám. Ženy si na sobě
dávaly záležet, byly
vždy sladěné a nosily
pestré barvy.

Myslím si, že lidé
drželi více pospolu,
ale dnešní doba se
mi líbí víc. Je modernější, ale jsou
lidé více odcizené,
protože je jiná komunikace v podobě
internetu a mobilních telefonů.

Tomáš Duda (35),
Rabí
Mně se 70. léta líbily kvůli atmosféře. Volná
láska a tak. Líbily se mi auta. Akorát by mi
vadilo, že nemůžu cestovat.

Společenská rubrika

Dne 21.5. 2012 v pondělí od 9:00 do 17:00 hod. proběhne v
učebně MěÚ Rabí pracovníky katastru nemovitostí, pracoviště Sušice, obnova operátu katastrálních map a map ve zjednodušené evidenci v rámci digitalizace katastrálních území Rabí,
Bojanovice a Čepice. Digitalizace představuje sjednocení katastrální mapy s mapou pozemků ve zjednodušené evidenci. Hranicemi pozemků v extravilánu (vně obce) nebude manipulováno. Občané budou mít možnost si případné nejasnosti ohledně stavebních pozemků a pozemků v intravilánu
(uvnitř obce) vysvětlit s pracovníky katastru nemovitostí.
Komplexní digitalizace k.ú. Rabí, Bojanovice a Čepice proběhne do konce roku 2012.

Oslavenci v dubnu:
Jaroslav Adamec , 65 let, Rabí
Zdeňka Novotná, 65 let, Rabí
Miroslav Hromádka, 80 let, Rabí
Květa Vichrová, 91 let, Rabí
Oslavenci v květnu:
Václav Jech, 70 let, Rabí
Hana Jeníková, 60 let, Rabí
Jan Těhle, 65 let, Rabí
Markéta Heřmanová, 75 let, Čepice
Zemřeli:
Jiří Lédl, 63 let, Rabí
Božena Vebrová, 87 let, Rabí
Miroslav Hůda, 86 let Rabí
Božena Hrabová, 97 let, Rabí

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení,
lůžkovin, nádobí, bot -věci přineste pouze v pátek 8.6.2012 od 8
hod. do 16 hod. do vestibulu bývalé radnice čp.15 v Rabí. Vše
čisté, zabalené v igelitových pytlích nebo převázaných a zalepených krabicích.Bližší údaje na úředních deskách MěÚ v obcích.

Narodili se:
Ondřej Růžička, Rabí 5.4. 2012

KONCERT

Informační centrum
Rabí

naší pěvecké legendy

VÁCLAV NECKÁŘ

Kontakt: tel.: 376 596 569

2. května v 19.30 hod
v KD v Horažďovicích

e mail: infocentrum@mestorabi.cz

VEŘEJNÁ KNIHOVNA
MĚSTA RABÍ
oznamuje změnu hodin
pro veřejnost
Knihovna byla přestěhována
do nových prostor multifunkčního domu č.p. 57 –
přízemí IC
Provozní doba od května:
Úterý 9—16 hod.
Středa—9—16 hod.
Čtvrtek—9—16 hod.
Pátek—9—16 hod.
V dubnu jen 9—13 hod.
Veřejný internet je přístupný
v době provozu Informačního
centra.

Upozornění:

Předprodej vstupenek v
kanceláři kulturního střediska ,
tel. 376 512 237 (pondělí, úterý, středa
od 8.00 do 12.00) a v kině Otava, tel. 376 511 890
(čtvrtek, pátek, sobota od 16.00 do 20.00)

Plavecký bazén
Horažďovice
má v době od
27.2.2012 do 7.5.
2012
ZAVŘENO
(rekonstrukce)

Provozní doby v Rabí

POTRAVINY
ČEPICE
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7—16,30
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Pá 8—11.30
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7—12
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Po—Pá
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14—16

V příštím vydání najdete:
ROZHOVOR
RECEPT
NA ŠKOLE V RABÍ
ZPRÁVIČKY Z MěÚ

RÁBSKÝ OBČASNÍK
BUDE VYCHÁZET
V MĚSÍCI:

Slovo závěrem
Srpen 2011

Napište nám své příběhy z dovolené,
zážitky z prázdnin, trapasy, fejetony, různé recenze;
můžete vytvořit nové téma novin...
zkrátka vše, co vás napadne….

Říjen 2011
Prosinec 2011
Únor 2012
Duben 2012
Červen 2012
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