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MEZI ŘÁDKY 
 

    Je doba  sena, jahod  a vlaštovčích hnízd - šťasten  ten, kdo nemá pylo-
vou alergii, kdo je Homo sapiens venkovní a všechnu tuhle krásu si musí 
osahat, nechat se ofouknout teplým větrem, přimhouřit oči, sednout si na 
trávu a zout  boty...zkrátka šťasten ten, kdo tuhle krásu vidí, váží si jí, pro-
tože ví, že než se jí nabaží, zase skončí.  
To nejdůležitější, co můžeme získat od rodiny, jsou kořeny a  křídla, ty za 
nás vnitřně rozhodují, jakou cestou se dáme a zásadně ovlivňují další vzta-
hy, které navazujeme na jejich kvalitu. A především mají vliv na to, čeho si opravdu  
mnozí nejsou vědomi ba tím opovrhují, na budoucnost, na další generaci a jejich ideály. 
Když zakořeníte včas, zesílíte a odoláte - bez ohledu na povodně a dlouhé zimy, bez 
ohledu na vzdálenost, která vás od toho původního domova z jakéhokoli důvodu oddělu-
je. Pak, mávnete-li křídly ze silných perutí, vznesete se…(vždyť bez problémů létá kaž-
dá slepice!) tak  bezpečně přistanete. 
Být rodákem neznamená narodit se, žít a zemřít na jednom místě. Rodákem je člověk 
srdcem, tedy i vlastencem a občanem.   
Přeji hezké počtení a krásné prázdniny. 

Eva Dušková 
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Po obědě byla galerie uzavřena a 

přesunuli jsme se do kostela sv. 
Jana Nepomuckého na slav-
nostní bohoslužbu, kterou sloužil 

farář p. Jan Turek a atmosféru dotvářel 
svými písněmi Chrámový sbor Velkobor. 
I přesto, že byl kostel v minulosti několi-
krát vykraden, byl díky p. 
Ottisové krásně vyzdoben. 
Byla zde k vidění zno-
vunalezená zcizená soška 

sv. Linharta, 
zatím jediná z 
původního in-
ventáře kostela.  
 

V sobotu 8. června se po  několikadenních vytrvalých deštích objevilo konečně sluníčko a od této chvíle 
bylo zřejmé, že náš program proběhne bez větších zádrhelů. Tento den totiž patřil všem rodákům z Rabí, 
Bojanovic a Čepic a lidem, kteří zde žijí, jejich rodinám a přátelům. 

Od  rána probíhala výstava v galerii “ Život v obci “, která potrvá do 30. června 2013. Během so-
botního dopoledne zde prošlo kolem stovky lidí. Fotografie jsou řazeny podle obsahového zaměření, ti    
z vás kdo jste se nenašli, vězte, že zde jistě najdete svého souseda, spolužáka, kamaráda od hasičů… A 
jestliže vám zde chybí nějaká důležitá událost nebo osobnost, vězte, nejde o záměr, ale pouze o připome-
nutí nedávné historie naší obce, která tak v naší paměti znovu ožívá.  
Výstava je sestavena pouze z dokumentů, které nám poskytli naši čtenáři z rodinných archivů. Reagovali 
tak na naši výzvu, kterou jsme uveřejňovali v několika předchozích vydáních Rábských novin - musím 
všem těmto lidem poděkovat, neboť tato výstava 
mohla být realizována právě díky jejich dobré vůli. 
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Z kostela vyšel průvod v čele se 
starostou města Milanem Leopol-
dem a zástupci SDH Rabí a Čepic 
ve slavnostních uniformách s his-

torickými prapory sborů k po-
mníku padlých hrdinů.  
S dojetím jsme naslouchali zpěvu 
hymny a po minutě ticha a vzpo-
mínce na padlé bojovníky v obou 
světových válkách i na zemřelé 
rábské spoluobčany se celý prů-
vod pomalu přesouval po náměstí 

do kulturního domu. Tam 
byl konečně chládek ! A pivo! A jídlo! 
 Po slavnostním projevu starosty města, 
který  obsáhl celý historický vývoj města 
od nejstarších zmínek prvního osidlování 
až do současné moderní doby se všemi 
těžkostmi, s kterými se každodenně se-
tkáváme, začala volná zábava. 
 
 

Sraz rodáků 2013 

K poslechu a tanci hrál Pepík Nauš s  ka-
pelou, a tak se tancovalo, jedlo, pilo, 
smálo a plakalo.  
Domnívám se, že ani kulturák nepamatu-
je za poslední dobu návštěvnost takového 
počtu osob najednou - přes 200 účastníků 
svědčí o stálé potřebě lidí setkávat se, 
vyhledávat společnost ostatních. 
 

Slova poslední písničky tohoto večera od Malé muziky 
zněla : ...zůstaň tu s námi, muziko česká, hrála's nám 
vždycky pěkně , řízni do toho i dneska… a proto vážení 
přátelé, jestli jste se nepotkali, s kým jste chtěli a je ještě 
mezi námi - udělejte to, a jestli jste se potkali, s kým jste 
chtěli a pobavili jste se - zůstaňte s námi. 
 
Věřím, že jsme se neviděli naposledy.  

Eva Dušková 

první hosté 

...a je plno 

Milan Leopold 
starosta města 

ještě kolečko na závěr 
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A teď někteří hosté „naživo“ a jejich dojmy z oslavy 

Sraz rodáků 2013 

Nejstarší hosté 

1. Jak se Vám líbila dnešní slavnost? 
2. Přijel(a) byste na další sraz třeba za 10 let? 

Jan SVATOŠ Josef HLAVATÝ Marie POSPÍŠILOVÁ 
roz. Ottisová 

Václav HEJPETR Anna JÍCHOVÁ 
roz. Bláhová 

1. Ano, moc se mi tu 
líbí. Děkuji Maruš-
ce a starostovi za 
pozvání. 

2. Jestli bude zdraví 
sloužit, tak určitě 
přijdu. 

1. Já jsem maximálně 
spokojená. Mám na 
Rabí ráda všechno. 

2. Dá-li Pánbu, určitě. 

1. Jsem spokojenej, 
ale hromadu lidí     
z mýho ročníku tady 
chybí. No což nadě-
láme? Nic 

2. To už tu nebudu. To 
mě bude devadesát 
a to už tu nebudu. 
Já si dělam srandu, 
90 mi nebude, ale 
přídu. 

1. Moc dobře zorgani-
zovaný, u mě to 
nemělo chybu. 

2. Když budu živa a 
zdráva, určitě při-
jdu. 

1. Líbí se mi tu, potkal 
jsem tu známé tváře 
a rád se vracím. 

2. Jestli se toho dožiju, 
tak rád přijdu. 

Marie Ottisová Jaroslava Turková 

Josef Fuchs 
Jakub Pinkas 

Štěpán Kraucher 

Václav Holeček 

Budoucí rodáci 
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Sváteční dort upekla a věnovala městu Radka Krejčo-
vá. A jak to s ním dopadlo?  
 

Mňam, asi takhle … starosta jej věnoval 
mladým hasičům a družstvu žen. 

Sraz rodáků 2013 

V galerii vystavený ručně malovaný keramický talíř 
darovala paní Marie Randallová z Itálie . 

Ještě stručně k vlajce města Rabí, 
která byla vysvěcena 
(z projevu starosty města) 
 
Návrh vlajky, ke kterému se mohli vyjadřovat i občané, byl zaslán do Parla-
mentu ČR k odsouhlasení ve výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu. Námět na 
vlajku nám předložil Pavel Ryba z Pernol-
ce, který se vexilologií a heraldikou dlouhá 
léta zabývá. Byla nám doporučena  stávají-
cí podoba vlajky, tedy: vlajku tvoří 2 pruhy  
v poměru 2:1. V modrém pruhu běžící hně-
dý vlk se šikmo položeným zeleným jele-
ním parožím kolem krku. Bílý pruh má de-
vět čtvercových zubů (jako počet hradeb-
ních cimbuří) a osm stejných mezer (jako 
přirozená ochrana řekou Otavou). Vlk se 
zeleným parožím je ojedinělým znázorně-
ním v českých erbech jako takových. 

Znak města Rabí 
v dnešní podobě 

Obraz původního znaku města Rabí 
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V týdnu od 27.5.  do  2.6. 2013 
způsobily přívalové  deště  značné vzedmutí  hladiny Otavy.  
V neděli dne 2.6. 2012 ve 22:00 hod. předseda povodňové komise města 
Rabí - starosta obdržel tlf. poplachovou zprávu od hasičského zá-
chranného sboru Sušice v součinnosti s povodňovou komisí ORP  Sušice   

o  povodňové aktivitě  III. stupně na toku Otavy. Starosta vyjel do 
Čepic monitorovat řeku Otavu. Zde společně s čepickými občany  
E. Potužníkem, V. Šafářem a V. Táborem sledovali stav řeky. 

Starosta neprodleně  vyhlásil poplach výjezdové jednotce JSDH v Rabí a ta vyjela s hasičským vozem CAS do obce Čepice, 
kde byla připravena pokládat pytle s pískem jako protipovodňovou hráz, případně evakuovat občany při pravé straně Otavy. 
Společně sledovali stav  hladiny Otavy do 24:00 hod. Paní Dana Vavřinová pohostila výjezdovou jednotku teplou kávou a 
dobrým koláčem. Hladina Otavy vystoupala – kulminovala ve 24:00  hod. V některých místech se  vylila mimo koryto. Do 
100 leté vody (r. 2002) scházelo cca 15 cm. Předseda povodňové komise M. Leopold  vyhodnotil situaci v pondělí 3.6. 2013 v 
09:00 hod. v části obce Čepice u tábořiště, kdy hladina Otavy    opadla a již nehrozilo další nebezpečí. Evakuovat  tábořiště v  
Rabí ve  mlýně  a  v Čepicích  nebylo  zapotřebí,  neboť  byl  vydán ústní zákaz tam ubytovávat stanaře a vodáky. Škody 
zatím nebyly vyčísleny.            
      -ml- 

SLOVO STAROSTY 
MĚSTA 
Vážení občané,  
 
mám za povinnost Vás 
detailně seznámit s nedáv-
nou kontaminací pitné 
vody  
v Rabí, která nám všem znepříjemnila 
život. Souhra náhod napomohla tomuto 
závažnému znečištění pitné vody. V Rabí 
dochází cca půl roku k úniku pitné vody 
poruchou na vodovodním řádu, kterou se 
nám díky přívalovému sněhu a později 
neustálému dešti nedaří nalézt.  Vzhle-
dem k tomu, že 2 čerpadla musí intenziv-
ně tlačit vodu do vodojemu, došlo na vrtu 
k poruše čerpadla , které bylo 12 let sta-
ré. To bylo druhý den po zjištěné poruše 
demontováno a odvezeno do opravy. Pan 
Hais, který nám léta spravuje vodovodní 
řád, přislíbil namontovat čerpadlo ná-
hradní, které měl připravené, ale z důvo-
du velkého podmáčení louky  
v Žichovicích (zde bylo náhradní  

události 

čerpadlo nainstalováno) nemohl opravu 
provést.  
Přívalové deště v posledních 14 dnech 
způsobily splach pohnojených polí krav-
skou mrvou na Buděticku a znečištěná 
voda se dostala do potoka, který protéká 
v samé blízkosti studny.  Ona byla v tuto 
chvíli jediným zdrojem pitné vody a 
způsobila znečištění vody ve vodojemu 
a následně vody ve vodovodním řádu. V 
pondělí 3.6. jsme zaregistrovali znečiště-
ní vody, která byla jednak zakalená a 
páchla. Byl vyhlášen zákaz pití vody z 
vodovodu a město ihned zajistilo cister-
nu na pitnou vodu  
z krizového skladu v Sušici, kde jsme 
tankovali vodu z místního vodovodního 
řádu. Ve středu 5.6. bylo nainstalováno 
náhradní čerpadlo ve vrtu a proběhlo 
chemické čištění, sanace vodojemu a 
následně vodovodního řádu. Za pomoci 
SDH Rabí jsme vodojem vystříkali vo-
zem CAS, vymyli a chlornanem vydez-
infinkovali. Následovalo monitorování 

stavu vody ve vodojemu a inten-
zivně se dezinfinkovalo.  

V pátek 7.6. a následně 10.6. byl odebrán 
vzorek vody k chemickému rozboru a 
zaslán okresní hygienické stanici v Kla-
tovech.  
 Aby nedocházelo k podobným 
situacím v budoucnu, bude napojen nový 
vrt, který byl z tohoto důvodu v nedávné 
době vyvrtán a vystrojen, studna s gravi-
tačním vodovodem z Hubanova bude 
pouze jako záložní. Ještě jednou děkuje-
me za trpělivost a pochopení. 
 
Milan Leopold - starosta města 
 

P. Hejpetr při obsluze cisterny s pitnou vodou na náměstí 

Oprava vodovodního řadu ve staré cestě 

Hladina Otavy v Čepicích u mostu 4. června 2013 
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Události / obec ČEPICE 

Okrsková soutěž SDH 

Dne 11.5.2013 od 9 hod. se v Čepicích konala 

hasičská soutěž. I přes nepříznivé počasí se zúčast-

nilo 8 družstev a s nimi i vysoký počet fanoušků a 

rodinných příslušníků.Mimo soutěž svou zdat-

nost předvedlo i družstvo žen z Rabí a Čímic. 

Umístění družstev: 
1. Čímice 
2. Nezamyslice 
3. Rabí 
4. Frymburk 
5. Budětice 
6. Žichovice 
7. Čepice 
8. Bojanovice 

Mědvědi na mostě 

Pan Václav Chaloupek, známý svými „zvířecími“ Večerníčky na-
vštívil v květnu svého přítele Lubomíra Brabce. Na cestě z natáčení 
si udělal malou přestávku . Se svými dvěma medvídky si prohlédli 
sochu sv. Jana Nepomuckého na kamenném mostě v Čepicích. Ra-
dost tak udělali i místním, když s nimi méďové bez odmlouvání 
zapózovali.  

Májka v Čepicích 

Stavění májky je pradávnou tradicí, ale již jen málo vesnic se může pochlubit tím, že 
staví máj ručně, bez mechanizace. Čepičtí občané patří k těm, již se takovou " vzác-
ností"mohou pochlubit. Poté následuje tradiční opékání vuřtů a hlídání májky. I letos 
jsme ji uhlídali a 
někteří silní jedin-
ci odcházeli domů 
až za svítání. 

      -pm- 

 

O letošní pouti v Čepicích 8.a 9.6.2013 se opět po roce uskutečnila uni-
kátní výstava zájmové činnosti čepických občanů.  K vidění byly černobí-
lé a barevné fotografie, sbírka fotoaparátů, starožitné brože, svatební 
oznámení z celého světa,  obrazy malované různou technikou, pletené 
výrobky z papírového proutí, nálepky  na sirky, staré pohlednice a jiné. 
Vystavovatelé z Čepic si již dopředu zamlouvají místo na příští v pořadí 
3.ročník výstavy, a tak se těšíme, co nového pod pergolou u Valdmanů najdeme. 

 

Pouťová výstava 
8.-9.6.2013 
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Události / ROSa 

 

Spolek ROSa Rabí vyhlašuje dne 1.4.2013 
1.ročník FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE  

pro amatérské fotografy 

Téma soutěže: „ Žijí s námi v naší obci ...“ 
Kategorie: 
Osoby bez omezení věku a pohlaví, žijící na území obcí Bo-
janovice, Čepice a Rabí nebo se vztahem k těmto obcím. 

Termín uzávěrky soutěže: 10.10.2013 
Místo pro doručování soutěžních fotografií: 
MěÚ Rabí p. Jamrichová, Infocentrum Rabí, Mateřská škola 
Rabí – p.Houdková. 

Podmínky účasti v soutěži: 
a)Soutěžící se přihlásí do soutěže na přihlášce, kterou je 
možné získat na místech odevzdávaných fotografií nebo na 
stránkách www.mestorabi.cz , pod kategorií AKCE.  
b)Každý soutěžící může zaslat nebo osobně předat max. 3 
fotografie formátu A4 s popisem, co fotografie zachycuje. 
Fotografie mohou být barevné i černobílé.c)Každý soutěžící 
potvrdí písemně, že fotografie pořídil osobně a že případné 
osoby zachycené na fotografii souhlasí se zveřejněním této 
fotografie.V případě osob mladších 18 let přejímá zodpověd-
nost zákonný zástupce. 
d)Účastí v soutěži vyjádří účastník souhlas s pravidly a pod-
mínkami soutěže. Zároveň vyjádří souhlas podle 
zák.č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů se zpracováním 

 jím uvedených osobních údajů a souhlasí se zveřejněním 
svého jména  ve sdělovacích prostředcích a na internetových 
stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
e)Veškeré fotografie se po skončení soutěže stávají majet-
kem spolku ROSa, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi 
podle vlastního uvážení a použít je ke svým propagačním 
účelům. Soutěžící přihlášením se do soutěže udělují spolku 
ROSa souhlas k bezúplatnému využívání a nakládání s při-
hlášenými fotografiemi, a to se všemi způsoby užití, které 
dovoluje autorský zákon.Výkon nezcizitelných autorských 
práv k soutěžním dílům i nadále zůstává soutěžícímu. 
f)O vítězných snímcích rozhodne porota složená z profesio-
nálních fotografů a výboru spolku ROSa. Výherci budou o 
výhře vyrozuměni podle údajů zadaných v přihlášce do sou-
těže. 
Ocenění vítězných fotografií : 
1.místo odměna 1000,-Kč, 
2.místo odměna 750,- Kč, 
3. místo odměna 500,- Kč 
Výbor spolku ROSa si vyhrazuje právo odměnit věcnou 
cenou vybrané fotografie jako 
 „ Zvláštní cena spolku ROSa Rabí“. 
Vyhlášení výsledků: 
Vítězové soutěže budou zveřejněni v prosincovém vydání 
Rábských novin a ceny budou předány na vánočním setkání 
občanů s koncertem, kde budou všechny soutěžní fotografie 
vystaveny. 

!!! Akce HLINOVATKY   - pokračuje-

me !!! Sobota 4.5. byla dosud jediná, kdy se mohlo v Hlinovatkách pracovat na vyklízení prostoru pro zamýšlený plácek 
pro děti. Od té doby buď prší nebo jsou jiné akce a letošní jaro je 
stále velmi mokré a bahnité, což silné stroje nemají vůbec rády. 
Přesto věříme, že se nám podaří celý plácek zkulturnit ještě letos. 
Rádi bychom naplánovali a uskutečnili brigádu ochotných občanů 
na konečné fázi kultivace křoví na svahu, srovnání povrchu a vyzna-
čování umístění jednotlivých 
prvků.Stále věříme, že je naše 
myšlenka živá a že najdeme 
pomocné ruce mladých i star-
ších, rodičů i prarodičů. Spo-
lečnou prací na tomto plácku v 
Hlinovatkách uskutečníme náš 

sen o prostoru pro děti, kde se mohou vyřádit a kde se o ně nebudou rodiče tolik 
bát.    -mj- 

V neděli 9.června 2013 pozval Městský úřad Rabí se spolkem ROSa nově narozené děti na slavnostní uvítání do života. 
Přišli všichni pozvaní: Jakub Pekarík z Bojanovic, Iva Maxová z Rabí, Lucie Jůnová z Bojanovic a Otakar Kristofovič z 
Rabí. Město Rabí dětem dává finanční př íspěvek 1000,-Kč, spolek ROSa upo-

mínkovou plaketu se jmé-
nem dítěte a květinu. O 
kulturní vložku se tradič-
ně postaraly děti z mateř-
ské školy v Rabí svým 
pásmem básniček.    -mj- 

http://www.mestorabi.cz/
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Události / ROSa 

Trampolína spolku ROSa je umístěná na dvorku za 
Městským úřadem v Rabí čp.57. Rodiče s dětmi ji 
mohou bezplatně užívat na vlastní nebezpečí celé 
léto až do konce září. V případě uzamčených vrat 
na dvorku si můžete dojít půjčit klíč k p. Jamricho-
vé nebo do Infocentra. Prosíme, chovejte se k naší trampolíně ohledupl-
ně, samozřejmostí je vstup bez bot v omezeném počtu dětí, aby všem 
mohla dlouho sloužit a přinášet radost z pohybu.  

Dvorek bude otevřen jen v případě příznivého počasí v období:  

 červen a září : SO a NE 9-16 hod.  

červenec a srpen: ÚT-NE 9-16 hod.  

Milí občané ! Líbí se Vám osvětlený hrad v noci? Chcete, abychom jej nechali nasvítit reflektory? 
Dejte nám vědět a nestyďte se za svůj názor. Tato dominanta by si možná 
zasloužila více světla po celý rok. ... 

? ? ?  

Ptáme se Vás 

 

Spolek ROSa pořá-
dá 

Spolek Rosa Rabí zve všechny milovníky 
amatérských divadel na představení  diva-

delního spolku RYNEK z Plánice 

do hradu Rabí  

MANŽELSTVÍ NARUBY 

5.7.2013 od 19 hodin 

Hraje se za každého počasí 

vstupné dobrovolné 

Přijďte se podívat na ochotnický soubor, 
který bude mít na našem hradě svoji premi-

éru. 
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ PÍŠE: MUDR. Pavel VOSKA 

Kvetoucí  hlohy v akátovce byly praktic-
ky očesány a jejich květy byla zasypávána 
bojová vozidla. Vojáci zase házeli zpět  
to, co měli po kapsách – žvýkačky, ciga-
rety a podobně. A tak krabička  Chester-
fieldek, kterou zachytila máma , byla víta-
ným dárkem pro dědu Kořených, který 
byl silným kuřákem a po celou okupaci 
trpěl nedostatkem kvalitního kuřiva.  
Proud amerických vozidel se prakticky 
nezastavil a bez přestání pokračoval až do 
6.hodiny  večerní  směrem na Horažďovi-
ce a Lnáře, kde byla demarkační linie. Po 
prvosledových jednotkách se v Rabí 
v pondělí objevili první vojáci 94. pěší 
divize, kteři zde zůstali po delší dobu.  
Máma vždy vzpomínala na to, jak dopo-
ledne přišla domů  a u nás v  č.p. 84 
v Židovnech  lonžírovalo  6 vojáků v čele 
se seržantem, který ležel  v posteli na pe-
řinách , samozřejmě  v botech.  Mámu to 
naštvalo, trhla peřinou, seržant 
s udiveným výrazem vstal, ona odestlala a 
řekla:“Sit down, please“. Když se ukáza-
lo, že mluví trochu anglicky byly ledy 
prolomeny a navázána patřičná „družba“ . 

  Amíci byli rádi za teplé jídlo, které jim 
ženské byly schopny nabídnout. Nejvíce 
v oblibě prý byla míchaná vajíčka a buch-
ty. Za to nechávali v rodinách masové 
konzervy, protože jich už nejspíš měli 
plné zuby. Také kvalitní čokoládu, jak 
říkali „for baby“, takže  z toho něco měla 
i moje  tříletá sestra Helena.  

S Američany přišel také společenský 
ruch.  Na Bělidle si udělali improvizované 
hřiště, kde provozovali u nás tehdy nezná-
mé sporty, jako baseball a americký fot-
bal. Také sál hospody u Svatošů byl prak-
ticky denně svědkem zábav a tancovaček, 
které po dlouhém protektorátním půstu 
přišly velice vhod. 

Američané zde po svém odchodu  zane-
chali část své  zimní výstroje, a tak i já po 
letech mohl pyšně nosit khaki svetr  US 
Army z kvalitní vlny, který se praním 
scvrknul přesně tak na moji velikost men-
šího chcípáka.   

Armádu Spojených Států posléze vyměni-
li příslušníci Československé samostatné 
obrněné brigády, kteří sem byli přesunuti 
od francouzského Dunkerque, kde plnili 
své bojové úkoly. Kouzlo uniformy 
s aureolou válečných hrdinů zapůsobilo i 
na rábská děvčata tak, že mnohá z nich si 
zde našla  svou  celoživotní  lásku.  
V době po Vítězném únoru byla osvobo-
zující role americké armády uměle potla-
čena až tak, že se mluvilo o pouhém obsa-
zení, ba dokonce snad i o jakési  okupaci . 
Bronzová deska na paměť  osvobození 
Sušice americkou armádou byla z budovy 
Muzea sejmuta a opakované snahy o její 
reinstalaci byly vytrvale zamítány. Teprve 
po roce 1989 se stav konečně vrátil 
k normálu. My všichni rábčani jsme ale 
díky naším rodičům a prarodičům věděli 
své, a tak nám ve škole například těžko 
mohl někdo  vykládat, že američané byli 
vlastně převlečení sovětští vojáci, jak se 
zhusta dělo v jiných částech  republiky.   

Při uznání podstatné role Rudé armády při 
osvobození Československa  je postup  3. 
americké armády generála  Pattona hoden 
neustálé připomínky s vděčností za naby-
lou svobodu.  

Osvobození – květen 1945 
Tématem dnešního článku je doba  sice ne 
tak dávná, aby úplně vymizela z paměti, 
ale přímých svědků s postupujícím časem 
přirozeně ubývá. Přesto si myslím, že je 
třeba si ji připomenout a tímto žádám 
laskavého čtenáře o jistou shovívavost. Já 
sám, byv narozen až po válce, jsem ji 
pochopitelně  zažít nemohl a vše, co  jsem  
schopen napsat, znám jen z vyprávění 
rodičů. Že se blíží konec nenáviděného 
Protektorátu a německé okupace, bylo 
jasné vlastně po celé jaro 1945.  

Koncem dubna už začínal být pěkný cha-
os i v jinak dokonalém německém pořád-
ku. Především kolabovala železniční do-
prava díky tzv. hloubkařům, kterým se 
také  říkalo  kotláři. Byli to američtí stíha-
či, kteří nalétli na lokomotivu, rozstříleli  
jí  kotel a tím ji vyřadili z provozu. Budiž 
ale zároveň řečeno, že před tím, než spus-
tili své zkázonosné dílo, dali vždy čas 
strojvůdci  i pasažérům na to, aby  mohli 
včas utéci a zachránit si tak životy.  Také 
stoupala odvaha lidí, kteří pomalu zvedali 
hlavy a byli odhodláni přispět 
k faktickému osvobození. Vyvolávacím 
momentem bylo v sobotu  5.5. volání čes-
kého rozhlasu v Praze o pomoc. Zpráva se 
rychle šířila a podnítila několik občanů 
k akcím. Mezi nimi byl nejagilnější jakýsi 
Bláha, po chalupě Smolín z č.p. 5, který 
jako jediný vlastnil funkční pušku. Jeho 
úmysl zastavit a odzbrojit s tou jedinou 
puškou jeden z konvojů wehrmachtu, 
který ujížděl na západ do amerického 
zajetí,  mu byl rozumnějšími občany dů-
razně rozmluven a on sám byl na inkrimi-
novanou dobu raději  zavřen do sklepa. 
Nicméně posléze přemluvil našeho tátu, 
že je třeba  vydat se na pomoc bojující  
Praze. A tak se tito dva odhodlaní bojov-
níci   vydali na kolech , vlaky prakticky 
nejezdily, směrem ku Praze. Pohříchu 
dojeli jen k Novému Dvoru, kde jim ro-
zumně vysvětlili, že se takto do Prahy 
stejně nedostanou, a tak se zase vrátili 
domů.  Neděle  6.5.  byla celá v očekávání 
příjezdu Američanů, protože se již vědělo, 
že postupují od západu směrem do vnitro-
zemí. Vstříc se jim kolem poledne vydala 
malá delegace s bílým praporem. Kalu-
pem se ale  vrátila zpět s tím, že na ně 
bylo od Vinice stříleno. A  tak první tanky  
4. obrněné divize generála Hodge  
3.armády  Spojených Států vjely  v jednu 
hodinu po poledni  do prakticky lidu-
prázdných rábských ulic. Brzy se však 
ostych vytratil a  nadšené obyvatelstvo 
pozdravovalo své osvoboditele.  

Charismatický muž, legendami opře-
dený nejvyšší velitel 3. americké ar-
mády generál Patton.  
Své vojevůdcovské schopnosti dokázal 
již v Severní Africe, v bitvě v Arde-
nách i při velkém finále, kterým bylo 
osvobození českého západu. 
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Z NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŠKOLY V RABÍ  
- zpracovala  Božena VOKATÁ -  

Padesát let měšťanky v Rabí 
Snahu zřídit měšťanskou školu přerušila 
členům místního zastupitelstva válka. 
Proto hned po květnu 1945 se pustili do 
splnění svého dávného snu. Děti totiž 
musely dojíždět do Sušice nebo Horažďo-
vic,což znamenalo chodit na vlak do Ži-
chovic,protože autobusové spojení tehdy 
nebylo. Hlavním iniciátorem zřízení měš-
ťanky byli tehdejší předseda MNV Karel 
Křivánek,obchodník Emanuel Te-
sař,předseda Sdružení rodičů a přátel ško-
ly /SRPŠ/ a František Hromádka, funkcio-
nář MNV. Přesvědčili ostatní zastupite-
le,aby byla podána žádost o zřízení měš-
ťanky na Zemskou školní radu do Prahy. 
Písemné jednání však bylo zdlouhavé, 
proto navázali osobní kontakt s preziden-
tem Zemské školní rady dr. Šmorancem. 
Zřízení měšťanky bylo sice povoleno,ale 
vyučovat se nezačalo, proto se cesta do 
Prahy opakovala i na Ministerstvo škol-
ství.Odtud už přivezli příkaz k zahájení 
vyučování. Teprve po jeho předání in-
spektoru Mrázovi ve Strakonicích, kam 
tehdy Rabí okresem patřilo,byla měšťan-
ská škola slavnostně otevřena.Stalo se tak 

1.února 1946 na zahajovací slavnosti ve 
třídě v 1. patře obecné školy /dnes multi-
funkční dům/. Za stolem na stupínku před 
tabulí, potaženou československou státní 
vlajkou,seděli zástupci okre-
su,představitelé MNV,první ředitel školy 
František Kašpar, odborný učitel z Horaž-
dovic a nově ustanovený mladí-
ček,dvacetiletý Miloslav Hůlka.Na slav-
nosti se projevovala upřímná radost,že se 
naplnil dávný sen - Rabí má měšťanku. 

Vyučovat se začalo ve 3 třídách, děti sem 
přešly z měšťanek ze Sušice a z Horažďo-
vic.Prvními vyučujícími byli: ředitel 
František Kašpar, Milada Kanzelsbergero-
vá,Božena Vosková /maminka dr. Pavla 
Vosky/ a Miloslav Hůlka. Byl stanoven 
školní obvod obcí : Rabí, Žichovice, Ne-
zamyslice, Budětice, Čepice, Čímice, 
Bojanovice, Vlkonice, Domoraz, Lipová 
Lhota a Hliněný Újezd. Postupně se poda-
řilo zavést pro žáky autobusové spojení. 

Sídlo školy bylo na bývalé 
faře /později OÚ /. V patře 
budovy byly dvě třídy a malý 
kabinet, který sloužil i jako 
sbororovna a ředitelna. Další 
třída byla v budově obecné 
školy. 

ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI  

NAPSAL: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“  

Kapitola  sedmá 
Jak jsme ukradli jednomu francouzskému klukovi kalhoty v naději,že bude muset domů v košili  

Jednoho odpoledne, když jsme svoje entré 
již měli za sebou, z dlouhé chvíle jsme se 
opět plandali kolem cirkusu. A jak tak 
bloudíme, občas se také rozhlížejíce ko-
lem sebe a i po zemi,neboť se nám občas 
poštěstilo najít nějaký ten ztracený pe-
níz,spatřili jsme před sebou jakési poho-
zené kalhoty.Zprvu nám nešlo do hlavy 
to, že by Francouzi už i kalhoty ztráceli. 
Ale vtom už do mě Frantík ťuknul prstem 
a ukazoval dopředu. O kousek dál od nás 
seděl kluk a vykonával potřebu. To se 
však v cirkuse nesmělo dít, od toho zde 
byly záchodky. V nějakém povědomí, že 
tento čin zasluhuje potrestání, mi svitlo  
v hlavě:"Ty hele, tohle mu jen tak nedaru-
jem." Kalhoty jsem popadl a šup s nimi na 
šapito nahoru."Tak a tady je nikdo nena-
jde,"povídám. Nyní už jsme jenom čekali 
na další vývoj událostí. Kluk se zvedl a 
kouká kolem sebe, kde má gatě. Bezradně 
se rozhlížel jenom v košili,která mu saha-
la až na kolena. Oni totiž je tehdy kluci 
nosili tak dlouhé, což nám zase připadalo 
k smíchu. Zřejmě jsme jej ani moc nelito-
vali,protože jsme se smáli a nechali ho,  

aby hledal. Začal lítat kolem celého cirku-
su,košili si přidržoval ke kolenům, řval a 
plakal."Von asi ztratil hlavu,nebo moh 
taky přešlápnout ňákej ten bludnej kořen," 
povídá Frantík, jak slyšel v jedné pohád-
ce. Vtom už si jej všimli další lidé a ptali 
se,proč řve.Jistě jim řekl,že mu někdo 
ukradl kalhoty. Všichni zde přítomní mu 
pomáhali v hledání. My s Frantíkem také. 
Ale najednou se tu nachomejtla, ani ne-
vím proč, maminka. Když viděla, jak se 
tak nějak poťouchle smějeme,byla hned 
doma. "Vy lumpové,jak ty kalhoty hned 
nenavalíte, tak si mně nepřejte." My si  
z toho zatím moc nedělali u vědomí,že 
máma nemá za co nás tahat, lebky dosud 
holé. Když ale pohrozila, že už volali pro 
policajty,tak jsme zkrotli a Frantík vylezl 
jako kočka po rundel štangli nahoru na 
šapito a kalhoty dolů shodil. Pak jsme 
hned nato utekli pryč. Všechno dopadlo 
dobře, kluk svoje pantalony do-
stal,všeobecně se mělo za to,že pod podi-
em zabloudil a pak nevěděl,kam kalhoty 
položil. My zase večer spokojeně uléhali  
s pocitem,jak jsme všechno pěkně  

narafičili, aže jsme chytřejší než kluci 
francouzští,o tom jsme vůbec nepochybo-
vali. 
Ale jak jsem se již zmínil, měli jsme zdej-
ší kluky rádi. Byli to dobří kamarádi,kteří 
nám často přinášeli různé dár-
ky,přesvědčeni,že jsme jen ubozí cirkusá-
ci.My zase u vědomí toho, že už jsme i 
klauny, což oni nebyli,jsme často přijíma-
li ty drobnosti s myslí povznesenou, jako 
kdybychom jim dělali milost. I když jsem 
později procestoval celou Evropu,myslím, 
že tak upřímné, srdečné a dobré kamarády 
jsem v žádném jiném státě nepoznal. 
Konec sezony však pro mně neskončil 
dobře, utrpěl jsem dost těžké zranění. Při 
skákání z vozu jsem narazil levou nohou 
na plech, který vyčníval z rozbitého ráfu 
kola. Vytrhnul jsem si z nohy pěkný kou-
sek masa a do konce sezony jsem si pole-
žel na lůžku. Velkou jizvu na noze si jako 
památku dodnes trvale nesu. Loučení bylo 
pro nás dost těžké,plakala i paní ředitelka 
a madam, jak jsme říkali její mladé sestře. 
Otec i děda museli slíbit, že příštím rokem 
opět přijedou. 

Pokračování příště 
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Z činnosti SDH Rabí 

 Zprávičky z hasičského sboru v Rabí 
Už uplynul nějaký ten čas, co jste si tu 

mohli přečíst něco o dění v našem sboru. 

A jelikož už uběhl v novém roce skoro 

půl roku a nějaké ty akce a soutěže pro-

běhly,tak si vás tu s nimi dovolím sezná-

mit. Loňský rok jsme uzavřeli Výroční 

valnou hromadou,která se konala 

v Rábské hospůdce.  

Bohužel účast našich členů nebyla moc 

velká. Chyběli hlavně ti mladší. S tou 

účastí je to stejné i při brigádách,ale i tře-

ba při přípravě hasičského bálu,kde se 

setkávají stále stejní členové. A tak se 

ptám,jestli má cenu mít sbor o 60 členech 

nebo o polovině a vědět,že se akcí zúčast-

ní, či na schůzích se budeme moci usná-

šet. Dnes jsou všechny naše akce,které se 

budou konat,vyvěšeny ve vývěsce na 

starém OÚ. Takže každý z nás si tam mů-

že přečíst,kdy která je.  

Naši první akcí v letošním roce byl hasič-

ský bál. Bohužel účast lidí nebyla žádná 

sláva. Dá to docela dost práce takový bál 

připravit.Jenom shánění tomboly v dnešní 

době není zrovna jednoduché, a tak vás 

potom pohled na poloprázdný sál docela 

zamrzí. Také už se od členů objevily ná-

zory, zda má cenu vůbec bál pořádat. Nad 

tím se,ale musí zamyslet výbor sboru.  

V letošním roce je hlavní naší akcí výstav-

ba přístřešku za hasičskou zbrojnicí,aby 

bylo kde schovat překážky na soutěže a 

elektroodpad,který vybíráme.  

A teď již k soutěžím. Nejprve se zde zmí-

ním o kolektivu mladých hasičů. Ti začali 

v lednu výletem do horažďovického bazé-

nu. Začátkem února jsme pro ně,ale i pro 

dospělé uspořádali výlet za zimními rado-

vánkami do Kašperských Hor. Tato akce 

se myslím zdařila, a tak jestli bude zájem, 

můžeme ji v zimě opět zopakovat. 

16.února se kolektiv zúčastnil 16. zimního 

setkání mladých hasičů v Sušici. Do sou-

těže jsme postavili dvě hlídky. Jedna star-

tovala v kategorii mladších,kde skončila 

na 9.místě z 22 družstev. Ta starší obsadi-

la 7.místo z 49 startujících. Myslím si,že 

to byl docela úspěch,protože se nám v této 

soutěži dlouhodobě moc nedařilo.  

Pomalu jsme se chtěli připravovat na 

květnový Závěrečný sraz hry Plamen,ale 

bohužel počasí nám moc nepřálo, a tak 

jsme toho moc nenatrénovali. Závěrečný 

sraz hry Plamen se konal 18.května 

v Žihobcích. Naše družstvo obsadilo 

18.místo z 42 kolektivů. Není to špat-

né,protože konkurence je opravdu veli-

ká,ale určitě to mohlo být lepší.  

Přes prázdniny bychom opět jako loni 

chtěli navštívit nějakou ze soutěží Pošu-

mavské hasičské ligy. 

Probíhají většinou na 

jihu Čech, a to konkrét-

ně kolem Stach a Pra-

chatic. V letošním roce 

nás ale  

opouští členové, kteří dovršili hranici 15 

let, a tak bych byl rád,kdyby se nějaké 

děti do kolektivu přihlásily a my jsme 

mohli v činnosti pokračovat i nadále.  

Naši dospělí začali soutěžní sezónu Okrs-

kovou soutěží, a to 11. května v Čepi-

cích,kde nám opravdu počasí vůbec ne-

přálo. Muži obsadili 3.místo a postoupili 

do vyřazovacího kola,které bude 8.června 

ve Volšovech. Jelikož ženy startovaly ve 

své kategorii jako jediné, skončily první a 

postoupily do vyřazovacího kola 

v Nýrsku,které se bude konat 1.června. 

Oběma družstvům blahopřejeme a přeje-

me mnoho úspěchů ve vyřazovacích ko-

lech. Ještě bychom se letos chtěli s oběma 

družstvy zúčastnit dnes již tradiční pouťo-

vé soutěže v Buděticích. Určitě vás o dal-

ších výsledcích budeme informovat.  

Závěrem bych se  ještě zmínil o zásazích 

naší jednotky. Letos vyjížděla ke dvěma 

požárům. Bylo to 29.1. a 15.2. Oba  byly 

v Žichovicích a jednalo se o požáry cha-

tek. Dále byl naší jednotce 3.5. vyhlášen 

poplach do Sušice,ale jelikož se nejednalo 

o velký rozsah požáru, byla jednotka ještě 

před výjezdem odvolána. To by bylo o 

naši činnosti v uplynulém půl roku asi 

vše. 

text a foto: Václav Hejpetr 
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Mix 

Recept 

PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO S CIBULÍ A ČESNEKEM -  
Doplněné letním salátkem a šťouchaným bramborem- připravil  František Podloucký 
( pro 4 osoby) 
 

4 ks kuřecí stehna 

 sůl 
 pepř 
100g cibule 
 česnek 
 máslo 
 petrželka 
1000g brambory 
 Sherry rajčátka 
 cuketa 
 tymiánek 
 jarní cibulka 
 
 

Kuřecí stehno osolíme a opepříme. Přidáme máslo a upečeme při 180 °C ± 1 hodi-
nu. 10 minut před dokončením  pečení přidáme  orestovanou cibuli a česnek 
(nakrájené na plátky) a dopečeme. 
 
Uvařené brambory rozšťoucháme. Dochutíme 
solí, máslem a nasekanou petrželkou. 
Na másle orestujeme jarní cibulku a cuketu. 
Na závěr přidáme rajčátka - jenom prohřeje-
me.  
Dochutíme solí, pepřem a tymiánkem. 
 
 

Dobrou chuť ! 
Carpe Diem 

 
 

Hádej kdo  je to ? 
(odpověď hledej na str.9) 

Fanklub AC Sparta Praha, pobočka Rabí – Horažďovice si Vás dovoluje srdečně pozvat  
na 

7. ročník Memoriálu Pavla Pilného, 
turnaje v malé kopané fanklubů pražské Sparty, konaný dne               

29. června na hřišti v Rabí 
Memoriálu k uctění památky jednoho z největších sparťanů se zúčastní 8 poboček z celé republi-

ky, začátek od 9:00. Během celého dne pro Vás bude připraveno občerstvení, hudba a spousta 
zábavy. Celý den završí rocková diskotéka pod taktovkou DJ JO-NO. 

Fotbalový fanoušek ocení především přítomnost Daniela Zítky, bývalého skvělého reprezentační-
ho a sparťanského brankáře, který se turnaje zúčastní jako hráč Horažďovic. 

 
Těšíme se, že si na tuto tradiční předprázdninovou akci najde cestu co nejvíce z Vás a odměnou 

Vám budou krásné sportovní i mimosportovní zážitky.  Přejí pořadatelé. 
 



14 

Rábské noviny č. 18 

Hrad RABÍ 

28.6.,18.00 RUINFEST – 
hrají rockové kapely: MRAZÁK, 
JAY WALKER, NO ESC APE, 
DIRTY BLONDES 

5.7., 05.00 SVÍTÁNÍ NA 
HRADĚ – ranní prohlídka hradu 

pro opravdové nadšence a romantiky 

5.7., 19.00 DIVADLO RYNEK – Manželství naruby- 
divadelní komedie o mladém manželském páru - pořádá o.s. 
ROSa 

6.7., 14.00 – 18.30 SLAVNOSTI TOPINEK -uvolněné 
velkotopinkářovo odpoledne s ochutnávkou bretoňského cideru 
Kerloick, poslechem jazzové kapely Old Steambout, bzukotem 
včel a Keramikou u Kočků 

-topinka+pohárek cideru Kerloick+3 včely na tácku zdarma pro 
každého návštěvníka 

14.7., 15.00 RÁBSKÝ FLOUTEK: Buchty a Loutky – 
ANČA A PEPÍK - dobrodružný loutkový komiks, v hlavních 
rolích myši Anča a Pepík a kouzelná bytost z kafemlýnku 

19.7., 19.30 PAVEL DOBEŠ S TOMÁŠEM KOTR-
BOU -koncert známého folkového písničkáře, textaře a sklada-
tele na nádvoří hradu 

20.7., 11.00 – 16.00 SOKOLNÍK NA HRADĚ RABÍ 
letové ukázky a výcvik dravců a sov Milana Zaleše v hradním 
příkopu (začátky ukázek v 11.00, 14.00 a 16.00 hodin) 

28.7., 15.00 RÁBSKÝ FLOUTEK: PNUtí – O KO-
HOUTKOVI A SLEPIČCE - autorská pohádka s nejed-
ním překvapením, spoustou zábavy a písniček pro děti 

30.7.- 1.8. 10.00 – 16.00 ATELIÉR RADOST - Ukáz-
ky drátenického řemesla a keramiky 

3.8., 20.00 DIVADLO PNUtí – TrubaDůry aneb odspoda i 
shůry-divadelní příběh, kde mužští udatně bojují, notně pijí, 
srdce lámou… Ony (chvíli služkou chvíli dámou) zpívají, tančí, 
lektvary vaří, z karet věští..! A když jim jde karta, odcházíte 
potrhaní smíchem a jedno oko nezůstane suché. 

 

11.8., 15.00 RÁBSKÝ FLOUTEK: LOKVAR – ČESKÝ 
HONZA - pohádka o nerozhodném Honzovi na peci, podaří se 
mu vyzrát nad čerty, drakem, loupežníkem a ještě si vybrat tu 
správnou nevěstu? 

13.8. – 15.8. 10.00 – 16.00 ATELIÉR RADOST - 
Ukázky drátenického řemesla a keramiky 

18.8., 15.00 RÁBSKÝ FLOUTEK: LOKVAR – O ZA-
MILOVANÉM RYTÍŘI AUCASSENOVI - rytířská komedie 
na motivy středověké francouzské legendy o velké lásce a shle-
dání 

14.12., 16.30 PROHLÍDKY PŘI SVÍČKÁCH - tradič-
ní vánoční prohlídky hradu při svíčkách 

VÝSTAVY 

15.6. – 15.10. MIROSLAV ZÁMEČNÍK a JAN 
KONFRŠT: NA NEBI JE PSÁNO CO DUŠI NENÍ 
DÁNO 

- setkání s fotografiemi Miroslava Zámečníka a myšlenkami 
Jana Konfršta - výstava v hradní konírně 

15.6. – 15.9. MIROSLAV ZÁMEČNÍK a JAN KON-
FRŠT: VE SVĚTLE A V TICHU JEN TAK SI BÝT 

- výstava v podzemí hradního kostela 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

VČELNICE 

Včelí šou aneb atrakce světového formátu! Divadelní představe-
ní odehrávající se v ojedinělém prostoru hradního příkopu. 

Půlhodina zábavy, poučení a spousty překvapení. Hrajeme tři-
krát za den, denně kromě pondělí. 

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

Změna programu vyhrazena. 

Aktuální informace na www.hrad-rabi.eu 

KULTURNÍ PROGRAM HRADU RABÍ 

I přes nepřízeň počasí si "Rabijáda aneb hrad Rabí patří 
dětem" našla své návštěvníky a př išlo jich  více než 800. 
Soutěžilo se ve více disciplinách a kdo byl úspěšný alespoň 
z poloviny, dostal zdarma buřta na opečení. Hravost, jak se 
zdá, je nejenom v dětech, ale hlavně v pořadatelích - za-
městnancích hradu, kteří této akci věnují mnoho hodin obě-
tavé práce. Vše se zhotovuje ručně, šijí se kostýmy, vyrábějí 
rozličné pomůcky, které děti při soutěžích využívají. Všem 
patří poděkování za organizační zajištění a odměnou  je 
hlavně tradiční velká návštěvnost a spokojenost dětí. 

-mj- 
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vstoupili  v solidní formě, která přinesla i 
potřebné výsledky. Mám na mysli jasné 
vítězství    s tradičním outsiderem             
z Nalžovských Hor 5:1, výhru nad Soko-
lem Hory Matky Boží 1:0 a především 
vítězství na hřišti nevyzpytatelného Hrád-
ku B. Výborná týmová hra, do které se v 
nouzi zapojil i trenér Zbyněk Chmelík, 
slavila na jaře úspěchy. Jedinou vyjímkou 
byl debakl na hřišti Svéradic. Tento odlo-
žený zápas se hrál na prvního máje, tedy 
den po hlídání tradiční májky. Tato krato-
chvíle je velmi populární v obci Budětice 
a především známá velkou spotřebou su-
dového piva a následným protahováním 
oslav do následujících dnů. I z toho důvo-
du můžeme tento výsledek na svéradic-
kém hřišti ligových rozměrů klukům od-
pustit, co myslíte? 

Hlavní atrakcí jara byla samozřejmě od-
veta na hřišti Sokolu Milčice. Po velmi 
vypjatém podzimním zápase se do Milčic 
vydala početná skupina budětických fa-
noušků v obavě před odplatou milčických 
fans. .  

Vážení sportovní přátelé, 

Opět se hlásíme s porcí informací o fotba-
lovém zázraku z Pošumaví, fotbalovém 
celku FK Budětice 2012. Předně bych rád 
poděkoval spoluredaktorovi Davidu Ho-
molkovi za to, že skvěle popsal zimní 
přípravu v posledních číslech rábských 
novin. Zároveň bych rád přivítal do spor-
tovní redakce Radka Sedláčka. 

Každopádně jarní sezóna je v plném prou-
du a věřím, že nejsme s Davidem sami, 
koho zajímá, jak mužstvo s kancem ve 
znaku vstoupilo do jara. Zvlášť když tým 
šel do druhé poloviny sezóny celkem ci-
telně oslaben. Mám na mysli absenci sto-
pera Václava Kordy, který byl ve vypja-
tém zápase se Sokolem Milčice po inzul-
taci vyloučen a následně distancován 
prakticky na zbytek sezony. Přestože bu-
dětičtí zažádali o prominutí trestu, verdikt 
byl jasný …zamítnuto!! Do toho všeho 
přibyl na marodce dlouhodobě nemocný-
Zdeněk Frančík, pro změnu pilíř zálo-
hy.Přesto všechno se “žlutočerní” dokáza-
li se svou sitaucí poprat a   do jara  

Naštěstí ten pravý fotbalový boj se ode-
hrál pouze na hřisti a Budětice podaly 
fantastický výkon, a tím umlčely všechny 
místní. Kdo byl totiž ten den v Milčicích, 
tak viděl ze strany budětických skutečný 
fotbal a ne “kopanou” ,jak by podotkl pan 
Václav Bláha. O góly se rozdělili Brejcha, 
Josefík, Petr “Komár” Janečka a standard-
ně skvělý Románek Melků. Mě ale zaujal 
další potomek rábského fotbalisty a to 
mladý Martin Štěch. Byl trpělivý na balo-
nu a ve velkém klidu rozehrával balony…
výborně..jen tak dál, Martine!!! Budětice 
vyhrály 4:1. Jedna ze starších fanynek 
Budětic byla tak nadšená, že koupila celé-
mu týmu sud piva, jak fantastické !! 

Pevně věřím, že do konce sezony ještě 
stihnete navštívit aspoň jeden jarní zápas 
Budětic na rabském stadionu. A kdyby 
Vám přišlo, že je trochu zima na fotbal, 
věřte, že kromě grogu a čaje se můžete 
nově zahřát fotbalovou šálou klubu FK 
Budětice 2012. 

Sportu zdar ! 

Pavel Voska ml. 

Pouťový turnaj v nohejbalu 

Pro výhru se klidně otočím i 
v protisměru? Jako Honza. 

Myslel jsem si, že 
mi tam překáží jazyk, ale 
místo toho je to Honza !  

Já to věděl,že se 
jednoho dne potkáme! 

Teď někdy,by měl přile-
tět,potřebuji si přešlápnout. 

Foto Pavel Hejduk 
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Stavění májky bylo i letos opět  v režii hasičů. Svoláni byli staří i mla-
dí muži  a ženy ke zdobení a společnými silami se povedlo ručně posta-
vit strom bez problémů. Všichni si potom pochutnali na opečených buř-
tech a i pivo přišlo k chuti po namáhavém výkonu. A děti? Ty si posta-
vily hned vedle svoji malou ozdobenou májku a radostně pobíhaly po 
trávníku s fáborky. 
Je dobře, že má-
me  v záloze po-
kračovatele našich 
tradic.  Mladá 
chasa májku hlída-
la celou noc a ani 
nevadilo chladno a 
déšť.  

1.máj budiž 
pozdraven!  

Co se ještě událo 

Marie a Antonín Heřmanovi z Rabí oslavili 25.4.2013 dia-
mantovou svatbu - 60 let společného života.  

Oslava proběhla v kruhu rodiny, kam byl pozván starosta Mi-
lan Leopold s matrikářkou Marií Jamrichovou k obnovení 
manželského slibu manželů Heřmanových. Ještě jedna diaman-
tová svatba proběhla v  tichosti v Rabí -manželů Boženy a La-
dislava Vokatých. Všem oslavencům tiše závidíme šťastné 
manželství a přejeme hodně zdraví a spokojenosti v životě.  

Být odpovědný za to, cos k sobě připoutal 

Mít rád zvířata... Hezké... Když však jsou lásky pouze plná ústa 
a chybí zodpovědnost? Bohužel případy, kdy se lidé obklopí 
zvířaty bez reálné možnosti jejich zaopatření, nejsou zase až tak 
výjimečné, různé kauzy proběhly i sdělovacími prostředky. 
Také na Rábí jste měli nedávno to "štěstí"... Majitelce četných 
zvířat nebyla prodloužena smlouva na nájem domku. Ač o této 
skutečnosti věděla celý rok, neřešila budoucnost svých zvířat 
včas a nechala situaci dojít do krajnosti. Některých hospodář-
ských zvířat se ujali spoluobčané, paní se odstěhovala, s sebou 
si vzala alespoň starou, nemocnou fenku, ale nechala u domku 
dva psy a pět koček a děj se vůle boží! Kdo se o ně postará? 
Všichni pochopitelně víme, že je to povinností vlastníka zvířat. 
Majitelka je opustila, což je považováno za týrání. Mohlo by se 
však stokrát šťourat v paragrafech, ale momentální situaci psů 
to neřešilo - za plotem na vás ze řetězu zíral německý ovčák 
Brit, zkoumal, jak se utrhnout a jít hledat paničku, kolem něj 
lítala Amálka. Vlastník nemovitosti se bál vstoupit na svůj po-
zemek. A je tu kauza jak vyšitá. Tyhle zvířecí kauzy, problémy 
s nalezenci, bývají pro vedení měst a obcí něčím, o čem by nej-
raději nevěděli, neviděli, neslyšeli... Náklady na "útulkovné" 
jsou pochopitelně jedním z důvodů. My, co jsme se svévolně 
nechali vtáhnout do dění kolem nalezených, opuštěných zvířat a 
již druhým rokem se snažíme v našem regionu zvířatům v nouzi 
pomáhat, o tom již něco víme. Ale máme i pozitivní zkušenosti- 
viz starosta Strašína a naprosto příkladný postup paní starostky 
z Nezdic. Také víme, že některé obce mají pro tyhle případy 
nouzové řešení založené na dobrovolnosti někoho, kdo je ocho-
ten se na přechodnou dobu o nalezence postarat, jakýsi "obecní" 
kotec. Také Brit a Amálka přežívali dobu, kdy zůstali opuštěni, 
díky dobrovolnici a lidem, kteří poskytli krmení.  

Z řad dobrovolníků, kterým osud psů nebyl lhostejný, vy-
šla rovněž myšlenka na pořízení kotce pro akutní potřebu. Rádi 
bychom, kdyby tento nápad po vyřešení případu Brita a Amálky 
"nevyšumněl". Nejsme žádná organizace, jsme prozatím jen 
soukromé osoby, které pomocí webových stránek a inzerce vy-
sílají do světa informace o zvířatech v nouzi z našeho zapadlého 
koutu země. A věřte, že díky tomu už pár pejsků našlo do-
mov, někteří dokonce odjeli z našich končin i do míst vzdáleněj-
ších. Nejsme ani z Rábí, možná si někdo řekne, že do toho ne-
máme co mluvit, přesto plně podporujeme iniciativu pořízení 
kotce do budoucna a s tímto se také obrátíme oficielně na před-
stavitele města. 
Dále chceme všem připomenout, že umístění pěti koček proběh-
lo naprosto hladce, až tak hladce, že to možná většina ani neza-
znamenala, přesto to není samozřejmost! Kočiček se ujalo depo-
zitum První společnosti za práva koček sídlící v Žíkově u Suši-
ce. Je to soukromé zařízení, čili jedou "za své", jsou závislí 
na dobrovolných darech a na velké obětavosti paní Fuksové a 
Špačkové, které se tam starají o cca 30-40 koček. Rábskou tlupu 
přijali zcela nezištně, útulek nepožadoval od města žádný popla-
tek, ač těchto pět koček nyní prochází nákladnou procedurou 
odblešení, odčervení, vakcinace, kastrace, potom přesun k ostat-
ním do houfu a vložení do nabídky k umístění. Prosíme tedy 
touto cestou o jakýkoli příspěvek na tyto kočičky na účet 
2100296450/2010, variabilní symbol 703 (ten je velmi důleži-
tý, společnost má více depozit po republice) a do poznámky 
uvést KOČKY Z RÁBÍ - účet je transparentní, kdokoli mů-
že pohyb na účtě sledovat. Dovolte, abychom se rozloučili 
trefnými větami z Exupéryho Malého prince: "Lidé zapomněli 
na tuto pravdu," řekla liška. "Ale ty na ni nesmíš zapomenout. 
Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal..." 

www.nalezenci-sumavaci.estranky.cz 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

INFOCENTRUM & KNIHOVNA  

 
www.sumava-cepice.cz  
http://bojanovice.webnode.cz  
www.mestorabi.cz  

Městská knihovna Rabí připravila pro své čtenáře další várku 50 knih z Městské knihovny Sušice. Jedná se především o severské 
detektivky (Dahl, Arne: Zlá krev, Kallentoft, Mons: Podzimní vražda, Larsson, Ása: Prolitá krev, Lönnaeus, Olle: Za co se pyká, 
Roslund, Anders: Box 21 aj.), romantické příběhy (Cordonnier, Marie: Alison, Deveraux, Jude: Podvržená dáma, Erskine, Barba-
ra: Žila jsem před staletími, Johnson, Susan: Skandální vztah, Newman, Sharan: Prokletý rod, Small, Bertrice: Otrokyně lásky, Ste-
el, Danielle: Tajemství aj.) a české autory (Brdečková, Tereza: Listy Markétě, Javořická, Vlasta: Bez lásky, Mezi lesy, Mrtvé oči, 
Pittnerová, Vlasta: Pro sirotka, Svěrák, Zdeněk: Povídky, Šabach, Petr: Občanský průkaz, Vaňková, Ludmila: Domeček na Vesuvu, 
Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas! aj.). 

Pro děti jsme zajistily tyto knihy: Tintinova dobrodružství, Mikuláš a jeho přátelé, Mikulášovy průšvihy, Co víme o rytířích, U 
starého hřbitova 43 aj. 

Připomínáme, že odebíráme časopis Vlasta a Vítaný host a také týdeník Reflex, který se k nám dostává se zpožděním. 

V období prázdnin má knihovna otevřeno úterý až pátek od 9 do 16 hodin. 

Přejeme krásné prázdniny a dovolenou s nějakou hezkou a čtivou knížkou!    Radka Kočí a Eva Dušková 

Nové knihy  pro naše čtenáře 

Vývoz komunálního odpadu v roce 2013 

1 x za 14 dní ( každé liché číslo týdne). 

Chalupáři by po příjezdu na své rekreační objekty 
měli přijít urychleně zaplatit poplatek za odpady na 
rok 2013 ve výši 500,-Kč. Připomínáme, že je         
v platnosti nová Obecní vyhláška o odpadech, která 
je uveřejněná na webu města. 

Oslavenci v červenci 2013 
65let Anna Heřmanová, Rabí  
Oslavenci v srpnu 2013 
65 let Blanka Dupalová, Rabí 
65 let Pavla Festbaumová, Bojanovice 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí. 

HASIČI  z Rabí  
žádají všechny občany 

 a chalupáře,   
aby vyřazená elektr. zařízení ne-
vozili do Sběrného dvora v Sušici, 

ale uložili u objektu hasičské 
zbrojnice Rabí.  

Za tento odpad dostávají hasiči peníze na svoji 
činnost a svým přístupem jim v tom pomůžete. 
 Přivezte rozbité televize, ledničky, pračky, 

myčky, mrazáky, sporáky, elektromotory, se-
kačky, pily, žehličky, varné konvice, kulmy, fé-
ny, rádia, vařiče, apod. – vše co se nechá při-

pojit do el. sítě.  
Informace na MěÚ Rabí. 

 

Vážení senioři, 
město Rabí uvažuje o zřízení bezplatné služby 
pro seniory. Tato služba bude spočívat v tom, že 
jsme ochotni Vám zajistit donášku drobného ná-
kupu potravin z místní prodejny, případně obsta-
rání nezbytných léků z lékárny ze Sušice. 
Tato služba bude poskytnuta seniorům v obcích 
Rabí, Bojanovice a  Čepice. Vždy je však nutné 
dodržet určenou dobu, časový úsek, kdy jsme 
schopni z provozních důvodů tuto službu zajistit. 
To znamená, v době od 8:00 – 9:00 hod.- pouze 
ve všední dny. 
 V případě zájmu o osobní asistenci, tzn. pomoc 
při úklidu, mytí nádobí, praní, osobní hygiena 
apod., lze nás též kontaktovat ke zprostředkování 
placené služby oblastní charity ze Sušice, případ-
ně z Horažďovic. Žádáme zájemce o výše uvede-
né služby, aby se podle potřeby průběžně hlásili 
na MěÚ v Rabí nebo na tel. 376 596 252, 721 
974 240. 
 

Milan Leopold 
 

Narodili se: 
23.4.2013 Lucie Jůnová, Bojanovice 
07.5.2013 Otakar Kristofovič, Rabí 
30.5.2013 Fabian Geraldo De Souza Santana, Rabí 
03.6.2013 Tereza Haisová, Čepice 

Blahopřejeme k narození dítěte. 
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SLOVO ZÁVĚREM  

„ Nenávidím všechno fušerství jako hřích, především pak fušerství ve státních záležitostech, které 
přinese jen neštěstí tisícům a miliónům.“ 

J. W. Goethe 
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Uzávěrka příštího čísla je 30. července 2013  

CO SE  DO NOVIN SKORO NEVEŠLO…. 

M A S Á Ž E 

Záda+šije 20min. 150,-Kč.,  

nohy 20min. 150,-Kč., 

Plosky nohou 20min. 150,-Kč. 

Kde : Pavel Vráblica, Rabí 36 – Židovny. 

Informace na mobil: 776 348 614 

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ! 
ZKD Rabí - provozní doba 

PO  7-12 
ÚT  7-12   13-17 
ST-PÁ  7-12   13-16 
SO  7-11 
NE 10-15 
 

Zdravotní středisko  
Žichovice 

 

MUDr. J. Vycpálek 
Po 7-12  14-15 Čt -  14-18 
Út 7-12  Pá -  7-12 
St 7-12 

MUDr. E. Chocová 
Po 8-10  Čt 14-18 
Út 8-11  Pá 7-12 

MUDr. P. Kyrál 
Pá 11-14:30 

Provozní doba  
pošta Rabí  
 
Po –Pá  8-9   14-16 

Sláva  
nazdar  

výletu … 
Mateřská škola 

se vrátila z výle-
tu na hrad Ve-

lhartice 

Infocentrum a  
galerie 

na MěÚ Rabí  
otevřeno 

ÚT - NE 9 - 16 hod 
 

POZOR ! 

Knihovna 21.6. a 26.6. - 
uzavřena z provozních 

důvodů 


