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MEZI ŘÁDKY
<:o)) nebo :-*. Když mi TO poprvé přišlo na mobil, nevěděla jsem, co si počít. Shluk závorek, teček,
hvězdiček a víc ani slovo! To musí být nějaká šifra, kód, skrytý symbol. Být třeba Danem Brownem,
nebyl by to problém, ale v mém případě? Proč zrovna já? No jistě, prozřela jsem: minulost, ta mrcha
proradná.…Probírám si v duchu, co bylo a nebylo, vyvstávají mi na mysli všechna ta KDYBY a vzpomínka na Letní pionýrské tábory a morseovku. Unikal mi význam této dovednosti, ačkoli mě mnohokrát přesvědčovali (pionýři, kteří už měli něco za sebou) o nezbytnosti, o nutnosti se ji naučit, jak jinak vyslat
v ohrožení signál, zprávu...nepřežiju, následky tragické, nikdy nevím, kdy se může hodit (už je to tady). Tečky,
čárky a k nim přiřazená slova jsme si psali pro zapamatování na papírky a nosili je sebou na všechny pochoďáky.
Celý pobyt byl totiž jeden velký pochoďák, 3 týdny v teplácích a holenách, v našich končinách jsme ještě neznali
nanovlákno, GoreTex, Sympatex, smrděli jsme všichni stejně, po několika dnech i v tomto směru jsme si byli všichni rovni. Sama nevím, čeho jsem se bála víc - Bobříka odvahy nebo Orientačního běhu, prověrky čehokoli zkrátka
nemám asi v krvi. Hledat cestu podle azimutu, udělat x kroků severozápadně nebo jihovýchodně, pod uvolněným
kamenem, ve ztrouchnivělém pařezu najít další cíl trasy, napsaný - jak jinak než v morseovce...v tu ránu jsem věděla, že mám na sobě ty špatné tepláky, že do tábora je to dálava (-..), kde kvílí orkán (--.-) a já s ním. Z táborů jsem
odjížděla pravidelně bez diplomů a medailí ale s velikou radostí, že budu konečně doma - sedět na zadku.
Tolik k symbolům a prázdninám. I tak se daly prožít.
Ale chci říci jinou věc. Emoce nelze vtěsnat do teček a závorek, sdělujete tak leda svoji neschopnost a zbabělost
použít slova a přiznat je, nebo aspoň je neposílejte mně. Emotikony nechci. Zase o důvod víc, proč jít k volbám.
Vyjádřit svou (ne)spokojenost, potvrdit svou dospělost svobodnou volbou, i za své děti, protože, věřte mi, že jako
dítě bych nikdy více na takový tábor už jet nechtěla.
Přeji příjemné počtení.

Eva Dušková
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Události / ROSa

Rozloučení s létem bylo letos opravdu slzavé. Pršelo už od soboty celou
noc a celou neděli (25.8.) dopoledne, a tak jsme se rozhodli, že skřítkovský poklad bude přenesen do KD v Rabí. Tak se všichni skřítkové přestěhovali do kulturáku.
Nejkrásnější a zároveň nejdůležitější byla víla Šumavěnka (Jaruš Brejchová) - ne Víťova limonáda, ale víla v dlouhém šatu s kloboukem ozdobeným plody lesa a šumavskými zvířátky. Její pomocníci střežili zlatý
poklad:
 Dubáček (Růža Nergešů + Péť a Tučků) - děti poznávaly plody lesa
a musely se projít na malých chůdách mezi překážkami.
 Borověnka (Vlaď ka Švarcová) - malé děti zde stavěly stromeček a ty
starší poznávaly stromy.
 Jeřabinka (J ířa Slivků)- navlékání jeřabinkových korálků.
 Luční víla (Lída Benešů) - děti
hledaly schované motýlky a větší poznávaly luční kvítí.
 Smrkovníček (Pecánek Houdků) tady rostly houby, když jste si je poskládali, byly to hřib a muchomůrka.
 Březinka (Lucka Leopoldová) tady se poznávala lesní zvířátka a další lesní havěť.
Nikdo se nebál 3 lesních zlobičů (vandalů) - Luďa Brejchů ml., Pavel Bláha a
Pavel Sedláček, u kterých musely děti vytřídit, co do lesa nepatří.
Venku se grilovaly klobásy a koblížky od Marušky Jamrichů se daly dobře zapíjet limonádou Šumavěnka od Víti Dušků.
Kdo si hraje, nezlobí, i když venku leje. Všechno dobře dopadlo: Šumavěnka přinesla truhlu plnou zlatých valounů a dukátů.
-dh-

JAK JSME JELI DO ZOO
Dvakrát nevstoupíš do téže řeky a dvakrát nenavštívíš stejnou ZOO Plzeň. To se potvrdilo
v neděli 8. září, kdy asi 30 zájemců opět navštívilo tuto lokalitu. ZOO Plzeň je po roce opět
jiná - rozšířila se o expozici v podzemí a o více ostrůvků a záhonů s rostlinami a okrasnou
zelení.
Počasí našemu zájezdu zase přálo - bylo „výletově“ a my jsme tak mohli vidět všechno zvířectvo, co ZOO přechovává.
Mám opět mnoho zážitků: nakoukla jsem k dravcům a pozdravila Milana Zaleše, zamiloval
se do mne gorilí samec a hodně řval, když jsem odcházela a splinila jsem si slib daný
před rokem: posedět si u žirafích krasavic. Jejich houpavá
chůze a ladné kroky neokouzlují jenom mě. Nadšená jsem
byla z expozice „České řeky“ - s obrovskými českými
kapry, štikami a sumci a nedivím se, že právě tato expozice získala několik ocenění.
Všechny děti z autobusu se nemohly odtrhnout od
„startujících“ želv.
Naší nejbližší ZOO jsme se na delší dobu namlsali, a tak
za rok vyrazíme určitě někam jinam.
-dh-
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Obec ČEPICE
Letos nám počasí přálo, a tak proto se nás sešlo
v sobotu 24.8.2013 v Čepicích víc než dost. Soutěžících dětí bylo 34 a byly rozděleny do dvou družstev, a to na "předškoláky" a školáky". Jinak tam
bylo spoustu dětí, které ještě soutěžit nemohly a také
těch, které již naopak nechtěly. První tři nejrychlejší,
nejšikovnější , prostě ty, co měly štěstí, byly po každé disciplíně odměněny sladkou medailí, ostatní
bonbonkem-jako cenu útěchy. Začínaly slalomem na
kole, přes skákání v pytli, hod míčkem se dostaly
k oblíbené střelbě ze vzduchovky a poté dostaly
zmrzlinový pohár s jahodami. Musely se totiž posilnit na řádění v pěně, kterou jim hasiči vystříkali na
trávník a po nutné očistě si pak všichni s radostí
opekli vuřty.
K tanci i poslechu nám hráli bratři Ježkové, takže si na své
přišli i rodiče a prarodiče.
Po setmění následoval obávaný " Bobřík odvahy " , kde se
s dětmi báli i rodiče.

13. července se sešlo na
srazu harmonikářů přes
200 diváků a 19 účinkujících. Výborná nálada,
hudba, pivo a léto… více
netřeba dodávat.

V horkých letních dnech jsme nevěděli, jak přežít takové parno, ale
nakonec nás něco báječného napadlo…

Bylo to úžasné a vodáci nám
NAHLAS ZÁVIDĚLI...
Foto+text: Pavla Marková
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události
SLOVO STAROSTY
MĚSTA
Vážení občané, dovolte mi Vás seznámit
s průběhem investičních
prací, které byly provedeny na stávajících objektech - kulturní dům a bývalá radnice v Rabí.
Firma Lesní stavby Nýrsko a.s. provádí zateplení kulturního domu v Rabí. V současné době bylo provedeno
zateplení fasády polystyrénem o
tloušťce 16 cm a průběžně jsou vyměňována stará nefunkční okna za
plastová. Střecha je nově pokryta plechovými profily a vlnitý eternit demontován.

Klenutý sklep je zavodněn cca 30
cm a je vytesán ve skále. Do sklepa
se stahuje dešťová voda, podezření
je i na pramen. Otvor do sklepa bude
opět zazděn a na klembě bude zhotovena ocelobetonová deska
s izolací proti vlhku. Při
zdech bude nataženo odvětrávání a položena nová
podlaha. V přední místnosti, která není podsklepena,
bude podlaha dřevěná, pod
kterou povede nové vedení

dnes nově budované hospůdky p. Dudy a V. Petránové.
Tuto kamennou zeď bylo nutné ubourat, aby bylo možné zeď zateplit a
nahodit. Jediné co nás částečně uspo-

kojuje, je položení nové krytiny
na hospodářských objektech ve
dvoře.
V současné době bude provedeno odvodnění části obecního
pozemku v Čepicích u Prchalů,
Rekonstrukce býv. radnice čp. 15
Marků a Šubů.
V obci Bojanovice provedeme
částečně odkanalizování dešťové vovody.
dy u p. Nauše. Průběžně probíhají
Průlezový komín byl z předopravy hasičské zbrojnice jak v Čepiní části vybourán, neboť obcích, tak v Bojanovicích.
vodové zdivo bylo značně
Zateplení KD
Minulý týden se konalo výběrové
narušené a vznikne v mísřízení na obsazení pozice účetní –
tech původního komínu proDošlo opět
matrikářky městského úřadu v Rabí.
stor - nika. Vzhledem k tomu, že
k nepříjemZe sedmi uchazeček výběrová komiobjekt bývalé radnice je zapsán
nosti v bytě
se uchazeček vybrala pracovnici s
jako kulturní památka, bylo po
manželů
největšími předpoklady pro vykonádlouhých konzultacích s odborem
Maxových,
vání této náročné funkce. Věříme, že
památkové péče rozhodnuto o
kde
při
jsme měli šťastnou ruku, neboť za
instalování špaletových dřevědešti proMarušku Jamrichovou se těžko hledá
ných oken
s dvojsklem.
tekla voda
náhrada.
Vchodová vrata a vrata do dvora
stropem do
Vážení občané, závěrem bych Vám
budou dubová též s dvojsklem.
kuchyně.
chtěl popřát rozvahu při volbě těch
Vzhledem k vzniklým stavebním
Firma na
správných kandidátů při nastávajících
potížím bude požádáno o prosvé náklavolbách do Poslanecké sněmovny
dloužení termínu realizace. Při
dy odstraní
Parlamentu České republiky. Každý
začínajících ranních mrazech byzpůsobemá právo volit a každý hlas může
chom se mohli těžko pustit do
nou škodu.
přispět k vylepšení dnešní nepřehledfasády.
Další
S většími
né politické scény a nepříznivé ekokomplikace naproblémy
nomické situace.
stala při zateplese potýkáme na opravě bývalé radniPřeji Vám pevné zdraví, silné nervy a
ní části přístavby
ce č.p. 15, kterou provádí fi. Sušická
hodně slunečních podzimních dnů.
sociálního zařízení.
stavební s.r.o. Zde projektant podceZa "farou - radnicí"
nit podlahy v bývalé kanceláři. V
M. Leopold, starosta města Rabí
těsně sousedila kazadní místnosti byla odbourána betomenná zeď od
nová podlaha, která nebyla odizoloVebrů,
vána a byl otevřen zazděný vchod do
sklepa, kudy mělo vést odpadní potrubí a nové vedení vody.
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Pozvánky / ROSa
Chcete příjemně překvapit sami sebe?
„Mnoho dospělých si myslí, že kreslení je jen pro děti nebo umělce. Ale je to především výborný
způsob relaxace. Pokud máte dostatek informací a jste v prostředí, kde se cítíte dobře a v bezpečí, můžete
namalovat obrázky, které vás velmi příjemně překvapí,“ říká Mgr. Lenka Kalová, lektorka kurzů kreslení
pravou hemisférou.
Ve výtvarných kurzech Atelieru Lenky Kalové jsou respektovány přirozené vlastnosti lidského vnímání.
Jde o to rozvíjet rozum a logiku, nenechat se jimi svazovat a vyvážit je tvořivostí, intuicí a schopností prožívat naplno přítomný okamžik.
V ideálním případě jde při kreslení pravou hemisférou o proces, o dovednost nastavit naši mysl tak,
aby relaxovala - výsledný obrázek není tak důležitý, ačkoli často pomáhá uspokojit naši (často zbytečnou)
ctižádostivost.
V Rabí si mohli zájemci vyzkoušet 16. a 17. března 2013 intuitivní kreslení na hedvábí a malbu akrylovými barvami na plátno. Kurz byl organizován ve spolupráci se spolkem ROSa a byl pro úplné začátečníky.
Na podzim, 9. a 10. listopadu 2014 připravujeme kurz kreslení tužkou – portrét podle fotografie a základy realistického kreslení pro úplné začátečníky. Přihlásit se je možné již nyní.
Schopnosti člověka jsou omezené často hranicemi, které si klademe my sami. Je jen na nás, zda tyto
hranice posuneme a vytvoříme si prostor pro sebe a svou tvořivost.
Více informací o kurzech kreslení Atelieru Lenky Kalové najdete na webu lektorky www.kalova.cz

Spolek ROSa zve
všechny děti a hravé dospělé
na

LAMPIÓNOVÝ

PRŮVOD
v pondělí 11.11.2013
sraz u kašny v 17:30 hod
pro všechny účastníky
pohoštění na dvorku za
úřadem

Těšíme se na vás !
5
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Pozvánky/ ROSa

V SOBOTU
14.12.2013 OD 15 HOD

Floorball v KD Rabí
každé PONDĚLÍ od 19:30

Více info na tel. 737 345 365
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ PÍŠE: MUDR. Pavel VOSKA
Lepší je vyhořet
Říká se, že lepší je vyhořet než malovat. I když je to trošku přehnané, tak
ta představa zmatku, nepohodlí, stěhování nábytku a následného úklidu po
malířích tuto myšlenku přece jen trochu opravňuje. Ne vždy tomu ale tak
bylo.
Dříve se malování, vlastně bílení,
provádělo pravidelně, většinou na jaře
před poutí. To se prostě přinesl kýbl
vápna z vápenky, vyhasil se a potom
patřičně naředěn nanesl štětkou na
stěny a bylo vymalováno. Samozřejmě, že se nic neškrabalo, a tak postupně narůstaly další a další vrstvy. Některé samy odpadaly, a tak na stěnách
i na stropě zůstávaly typické mapy.
No ale hlavně, že to bylo čisté.
A když už, tak se zároveň obílila i
chalupa zvenku. Na to měla moje babička Vosků štětku na tyči, takže nepotřebovala ani štafle, jen štít musela
vyšmejkat ze žebříku. Aby chalupa
pěkně vypadala, přidala se do vápna
šmolka a na sokl pak mour z kamen.
Zajímavé je, že tuto činnost prováděly
především ženské, pro muže to byla
práce podřadná.
Spolu s rozvojem civilizace, zejména po válce, i na venkov vtrhly městské manýry a prosté vybílení už nestačilo. Stěny se začaly dekorovat. Ke
slovu přicházely tapetové válečky,
linky, vápno nebo později hlinka se
musely tónovat práškovými barvami.
Tady už se nevystačilo s obyčejnou
štětkou a musel se pozvat fachman –
malíř pokojů. Taková práce s válečkem totiž nebyla vůbec jednoduchá.
Bylo třeba udržet rovinu, aby se dekór
nepřekrýval a dbát o rovnoměrné nanesení barvy válečkového vzorku.
A přes to ještě bylo nutné hodit takzvaný lesk, který dodal stěnám tu pravou podobu. A což teprve linky, které
oddělovaly válečkem dekorované stěny od bílého stropu. Ty se nejdříve
musely natrasovat pomocí provázku
obaleného v práškové barvě a potom,
jen tak v ruce nebo pomocí šablony
malým štětcem vytáhnout. U nás jako
první maloval byt Láda Brejcha, tátův
bratranec. Ten měl jisté umělecké
sklony a pouštěl se do různých kreací
i s pomocí sádry a štuku. Dlouho po-

tom ještě zdobila strop naší ložnice
štuková růžice okolo lustru , která se z
piety zachovávala i při dalším bílení.
To už prováděl strýc Vašek Kořený ,
taktéž skrytý umělec, který sám pro
sebe maloval docela pěkné obrazy.
Nejčastěji
využívaným
mistrem
v oboru v Rábí byl ale Bohouš Hlavatý. Malíř to byl výborný, ale také velmi svéhlavý. Měl prostě svoji představu, jak by měl pokoj vypadat a od té
se nedal ničím a nikým zviklat. Jednoduše namíchal barvy a jel. I on šel ale
s dobou a do svých kreací se snažil
vkládat nové trendy. Postupně se totiž
od tapetových válečků upouštělo a do
módy se dostávaly různé geometrické
aplikace a podobně. Jedna malá příhoda jasně dokresluje jeho nezávislý

postoj.
K Dudům jezdila na letní byt akademická malířka Tondrová. Aby se jí
dobře bydlelo, bylo rozhodnuto nechat její pokoj vymalovat. Přišel Bohuš a pustil se do díla. Pokoj nalíčil
krásně vytónovanou barvou. To on
uměl opravdu dokonale. Pak ho ale
políbila múza a on začal do rohů sázet
podle šablony červené růžičky.
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To už estetické cítění paní Tondrové
nevydrželo a povídá: „ Mistře, proboha, proč to děláte, vždyť to bylo tak
krásné“. A Bohouš, který když byl
mírně rozčílen, tak před každou větou
vždy významně dvakrát popotáhl nosem, utrousil pod fousy: „Hm,Hm,
baba jedna, ta tomu tak rozumí“, samozřejmě, aby to dotyčná neslyšela.
Jako každý řemeslník byl rád, když
byl za svou práci po právu chválen.
Ale taky narazil. Maloval u Bláhů a
potom v Motorestu u stolu důchodců a
rejpalů povídá starýmu Bláhovi, který
byl ovšem všech rejpalů futrál: „Tak
co, tak co, jaký to je?“ a ten, přes
svou špičku s cigaretou, kterou neustále držel v puse, jen suše utrousil:
„Povídala Štefka, že jsi moc nalil“.
Inu, o dobráka nezakopneš.
My nyní na chalupě zachováváme
tradici a stěny pouze bílíme. Je to pořád práce nepříjemná a stresující i
když jsou teď k dispozici daleko lepší
materiály než klasické vápno. Také
štětka je nahrazována různými nanášecími válečky, které přece jenom
omezují výskyt tak obávaných kocourů, které vždy vznikaly nepravidelným roztíráním.
Jiná situace je ovšem v našem pražském panelovém bytě, kde stěny, které nejsou naštukovány, se musí pouze
tapetovat. Tapetování, které na první
pohled vypadá tak jednoduše, vždyť
se prostě jen odstřihne kus srolovaného papíru a nelepí na zeď, má v sobě
ale jakýsi skrytý destruktivní potenciál . Ten, alespoň u nás, pravidelně
navozuje situace, které by se klidně
mohly ohodnotit paragrafy, jako jsou
urážka na cti, nepřekonatelný odpor,
nesoulad v manželském soužití, ba i
hrozba fyzického násilí a jiné, které
by každý rozvodový soud vyřešil
hned v prvním stání. Naštěstí pro nás
se tapetuje jen tak zhruba jednou za
deset let. Tak mě teď maně napadá, že
těch deset let právě uplynulo .
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ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI

NAPSAL: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“
Pokračování kapitoly osmé: Něco o mém školním životě,něco o panu řídícím a i dalších

Po
hodině
povídá
Frantík:
"Člověče,hele, ten to ale vyšmik. Ten
to ale dovede. Všim si si,jak mu ty žíně
ze smyčce lítaly? Sakra ,to nevím,
jestli to taky tak dokážeme ."Já nevím", odpověděl jsem,"ale myslím
si ,že asi ne,dyť my takovou sílu nemáme." Frantík ale řekl, že hned,jak přijdeme domů , tak si to půjdeme vyzkoušet. Bydleli jsme vedle sebe, a
tak netrvalo dlouho a Frantík ve dveřích mi hlásí, že už na to přišel. A také
mi to předvedl. "Hele ", povídá " to
musíš tím šmytcem takle seknout do
strun a voni se ti ty žíně přefikávají
jedna radost." I viděl jsem,že to pravda jest. A tak již v další hodině jsme
se snažili co nejvíce žíní přetrhat.
V podstatě se nám to dařilo moc
dobře. Pan učitel byl s naším výkonem spokojený,když řekl:" No je vidět,že jste hodně cvičili a že k tomu
máte talent." Rudolf Oudes,takto znamenitý flétnista a výborný opravář
smyčců,které nám také potahoval,se
jenom pořád divil,že nám žíně nedrží.
Kroutil nad tím hlavou:"To není možné,aby se tak trhaly,"tak jsme mu museli ukázat,jak to vlastně hrajeme.
Když jsme mu předvedli, co se smyčcem děláme,dal se do velkého smíchu,
ale neřekl nám nic. Ani nám nic nevytkl a tak jsme měli za to,že je všechno
v pořádku a smyčcem jsme sekali do
strun jedna radost.
Zase zima uběhla a naši se opět
chystali do světa. Tentokráte pro změnu směrem opačným, a to na sever do
Švédska,k cirkusu Orlando. Byl to
menší cirkus,ale prý moc pěkný,vše
bylo nové. Šapito, podium. Ředitel
Orlando byl velmi solidní a dobrý
chlap. Chování jeho prý bylo na ředitelské poměry až moc noblesní,jinak
nechodil,než s hůlkou v ruce a s cylindrem na hlavě. Nevýhoda oproti cirkusům cestujicím na jihu zde ovšem
byla značná. Hudebnící a dělníci museli spát uvnitř pod podiem. Avšak
platy vzhledem k dobrému kurzu
švédské koruny vyvážily tento nedostatek.
Kurz byl tehdy v poměru jedné švédské koruny ku 16 Kč. A maminka dostávala pravidelně každý měsíc poštou
obnos ve výši třech tisíc šestset korun.
Plat, který měl u nás už hodně vysoko

postavený úředník
na ministerstvu. A
uvážíme-li, že dělník, který dostal
nějakou nouzovou
práci,
například
tlučení štěrku na
silnici,si vydělal
deset,nejvýše patnáct korun denně,
byl tento výdělek
více než krásný.
Proto také otec i
druzí kapelníci rádi jezdili do těchto
států a nehleděli na těžké podmínky.
Matka byla hodně šetrná, a tak jsme
měli v zimě dostatek peněz, ba i ještě
zbylo.
Kapitola devátá: O dalším otcově cestování, jakož i o nezdických pašerácích a
cukerinářích

Zase byl jeden rok za námi a jaro
zde. Doba odjezdů,loučení a pláče.
Děda s otcem se vydali tentokráte pro
změnu do Bavor, do města Ingolstadtu, kde měl stanoviště malý cirkus
Luis Knie. Byl to majetek nejstaršího
z bratří Knie, kteří byli majiteli velkého cirkusu, jezdícího pouze ve Švýcarech pod jménem National Zirkus Gebruder Knie. Na rozdíl od těchto bohatých bratrů byl Luis celkem chudý.
Neměl štěstí a také nebyl podnikavý
jako jeho bratři ve Švýcarech. Všichni
pocházeli z rodiny provazolezců,původem byli Rakušané. Luis Knie
se rozešel s rodinou, protože si nevzal
za ženu světské děvče. Začal svoji
kariéru v Bavorsku, kdežto bratři ve
Švýcarech. Všichni byli vynikajícími
akrobaty- provazolezci. Luis, jak mi
vyprávěl otec, byl člověk nadmíru
dobrý.

Hudebníci švýcarského cirkusu Knie

Čestný muž, který i v době, kdy sama
jeho rodina trpěla nouzí, vždy svým
lidem včas zaplatil a nezůstával nic
dlužen. O tom jsem se později já rovněž přesvědčil.
Šapito i jiný inventář, z něhož se
cirkus skládá, měl ve velmi špatném
stavu. Jakmile se strhnul poněkud větší vítr, bylo plátno na kusy. Nezbývalo,než jej spustit na zem a sešívat. Tu
pak každý vzal jehlu a dratev. První
šla příkladem paní ředitelka, která
velmi rychle a dovedně plátno sešívala. Nebylo to poprvé, a tak časem nabyla zručnosti. To se stávalo během
sezony poměrně dost často, a proto
když se třeba i po několik dní nemohlo hrát, podnik měl velké ztráty. Na
nové ovšem peníze nebyly a tudíž,jak
se říká, chudoba plodí zase jen chudobu.
Otec i děd však byli u cirkusu Knie
celé dva roky, v třetí sezoně však táta
musel odvézt domů těžce nemocého
dědu, kterého pak rychle převezli do
sušické nemocnice. Po operaci krátce,asi jen týden,byl ještě živ. Operace
se zdařila,ale pacient zemřel. Měl rakovinu žaludku a tu jistě záchrany
nebylo.
Po pohřbu se otec vrátil, aby sezonu
dokončil. Rok nato jsme si vystavěli v
Sušici již delší dobu plánovaný domek v blízkosti nádraží. Zde jsem po
vykonané zkoušce začal chodit do
primy na reálné gymnazium.

Pokračování příště
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Z NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŠKOLY V RABÍ
- zpracovala Božena VOKATÁ -

I ředitelů se tu po čas trvání měšťanky
vystřídalo dost, podle zápisů ve školní
kronice jich bylo 10.
Většinou zde nejprve působili jako
učitelé, do funkce ředitele byli vybráni po několika letech.
Jen první tři z přehledu,který dál uvedu, nastoupili rovnou jako ředitelé.
František Kašpar od 1.2. 1946 do
1.3.1949
Jaromír Lindner od 1.3.1949 do
22.4.1949 byl zastupující ředitel
Václav Presl od 22.4.1949 do
1.9.1954
Václav Šustr od +.9.1954 do 1.2.1956
Miloslav Hůlka od 1.2.1956 do
31.8.1960
Karel Pokorný od 1.9.1960 do
4.4.1964
Miroslav Sulan od 4.4.1964 do 31.8.
1982
Jiří Výrut od 1.9.1982 do 31.8.1992
Jan Vošalík od 1.9.1992 do 31.8.1995
Jaroslava Fialová od 1.9.1995 do
30.6.1996
Tak jako pro učitele, tak i pro ředitele nemělo Rabí vhodný byt. Proto
první ředitel František Kašpar sem
dojížděl z Horažďovic. Teprve Václav
Presl se mohl nastěhovat po obchodníku Tesařovi,který bydlel v domě č.
62 - dnes zbouraný dům Knězů a rozestavěný dům p. Kalného. Krátce
potom byl na náklady obce dostavěn
pionýrský dům a v jeho přízemí byl
byt pro ředitele. V něm pak ještě bydleli Šustrovi,Pokorných a Sulanovi. Z
uvedeného přehledu je vidět,že
nejdéle působil v Rabí jako ředitel /
předtím ještě jako učitel / Miroslav
Sulan.
Nastoupil tu v roce 1959 téměř jako
začátečník, našel si zde nevěstu Ludmilu Rabiňákovou,která přišla do Rabí v r. 1961. Založili rodinu, narodily
se jim tu dvě děti. Naše městečko si
velmi zamilovali a dokonce si tu koupili domek pro chalupaření. Stále se
sem rádi vracejí, i když Klatovy nejsou zrovna za humny. Rádi se s nimi
vždycky vidíme.
Podle počtu žáků - a tedy tříd - byla
v některých letech na škole zřízena
funkce zástupce ředitele.
Postupně ji zastávali : Jaromír
Lindner,Jan
Kalivoda,
Miroslav
Sulan, Karel Knotek, Božena Vosková,Miroslav Kubernát, Petr Malý, Božena Vokatá, Jan Vošalík a Jaroslava
Fialová.

Rábská škola byla také dobrou líhní
učitelských kádrů. Tak Václav Presl
převzal funkci ředitele nově zřízené
jedenáctiletky v Horažďovicích, Václav Šustr nejprve funkci okresního
školního inspektora v Horažďovicích,
pak na okrese Klatovy a nakonec vedoucího sekce inspektorů pro Plzeňský kraj, Miloslav Hůlka vedoucího
školského odboru okresu Strakonice,Karel Pokorný předsedy školské
komise okresu Klatovy. Miroslav Sulan odešel ředitelovat na velkou školu
v Klatovech, Jan Vošalík dnes zastává
funkci zástupce ředitele školy v Sušici. v dřívějších letech přešel Karel
Knotek ředitelovat na školu v Pačejově a Radomyšli, Petr Malý zase na
školu ve Velharticích a později v Sušici. V dlouhém seznamu 150 učitelů,
kteří tu ještě působili,by se jistě našli i
někteří další,bohužel o nich ale nevíme.
Také žáků, kteří během 50 let trvání
měšťanky v Rabí ukončili povinnou
školní docházku, bylo mnoho.
V 1.desetiletí to bylo 340 žáků, ve 2.
desetiletí 395 žáků, ve 3. desetiletí

391 žáků a ve 4. desetiletí - 259 žáků.
Nejvíc žáků měla škola v r. 1964 /250/
a v následujícím roce 1965 ještě 245
žáků. V r. 1995 už to bylo jen 111
žáků a k 1. únoru 1996 bylo na 1.
stupni školy 43 žáků a na 2. stupni jen
55 žáků!
I když škola spolu s Obecním úřadem uspořádala 8. června 1996 slavnost k 50. výročí jejího trvání, s tímto
počtem žáků nebylo již možné dál
pokračovat.Dá se tedy říci,že to byla
pro měšťanku v Rabí slavnost pohřební. Škoda!
Zanechme však nostalgie a podívejme se,jaké organizační a technické
změny se ve škole za ta léta udály. Při
založení měšťanky existovaly vedle
sebe dvě školy: obecná / později národní /a újezdní měšťanská a každá
měla svého ředitele.

Pokračování příště

Často jsme se fotografovali s hradem v pozadí. Najdou se na obrázku např.
Šárka Novotná nebo Martina Pekárková?
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INFOCENTRUM & KNIHOVNA
Všechny čtenáře informujeme, že knihovna bude v měsíci říjnu a listopadu otevřena v pondělí, středu,
čtvrtek a pátek od 9 do 16hod. V prosinci budou výpůjčními dny pondělí a středa od 9 do 16hod.
KNIHOVNA RABÍ INFORMUJE
Knihovna Rabí získala pro své čtenáře další soubor stovky
knih z Městské knihovny Sušice. Velkému zájmu čtenářů
se těší detektivní příběhy, hlavně severské detektivky, kterých máme na regálu nejvíce. Dále dominují romantické
příběhy a za pozornost určitě stojí tetralogie „o ostatcích“
našeho v současnosti nejčtenějšího spisovatele historických
románů Vlastimila Vondrušky. Milovníkům naučné literatury můžeme nabídnout zajímavé knížky o Šumavě, Otavě,
o hrdinech Železné opony, v odlehčené formě pak o milostných pletkách v Habsburské monarchii či o milencích v
loži královen. Ani děti nevyjdou naprázdno – čeká je Doktor Proktor od Jo Nesböa, knihy Evy Papouškové a Jindřišky Kratschmarové. Rodiče si můžou př ijít vypůjčit
knížku Michala Viewegha Krátké pohádky pro unavené
rodiče.
Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte si vypít kávu nebo čaj a
popovídat si s námi o knížce, kterou jste přečetli.
KNIHOVNA

Vážení senioři,
město Rabí uvažuje o zřízení bezplatné služby pro seniory. Tato služba bude spočívat v
tom, že jsme ochotni Vám zajistit donášku
drobného nákupu potravin z místní prodejny, případně obstarání 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, případně z Horažďovic. Žádáme zájemce o výše uvedené služby, aby se
podle potřeby průběžně hlásili na MěÚ v
Rabí nebo na tel. 376 596 252, 721 974 240.

Recept
PODZIMNÍ POLÉVKA Z DÝNĚ HOKAIDO- připravil František Podloucký
( pro 4 osoby)

1 menší dýně Hokaido
větší cibule
2 až 3 mrkve
olivový olej
drcený pepř
sůl, muškát. oříšek, kari
zakysaná smetana

Dýni Hokaido rozkrojíme na poloviny, odstraníme semínka, nakrájíme na kousky (neloupeme). Na másle lehce
osmahneme cibulku, vložíme nakrájenou dýni a mrkev,zalijeme vodou, osolíme. Necháme dusit. Dýně je velmi rychle rozvařená, po změknutí rozmixujeme ponor. mixérem.
Polévka je krémovitá, hladká, krásné oranžové barvy.
Dochucujeme lehce nastrouhaným muškátovým oříškem a
kořením kari. Na talíři zdobíme smetanou.
Můžeme podávat s opečeným bílým pečivem.
Přeji voňavé chutné zahřátí a dobrou chuť.
Carpe Diem
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

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

Vývoz komunálního odpadu v roce 2013
Oslavenci v listopadu 2013

POZOR:Změna vývozu komunálního odpadu od 10.10.2013
1 x za 14 dní ve čtvrtek ráno - liché číslo týdne

60 let Izabela Rendlová, Rabí
60 let Stanislava Barborková, Bojanovice
65 let Jiří Musil, Čepice
70 let Jarmila Rentschová, Rabí
75 let Helena Švehlová, Bojanovice
91 let Jindřich Švehla, Bojanovice

Chalupáři, máte zaplacený poplatek za odpad ?

Připomínáme, že je v platnosti od 1.3.2013 nová Obecní
vyhláška o odpadech, která je uveřejněná na webu města.

Oslavenci v prosinci 2013

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2.11.2013

Příprava
rozpočtu
města na
rok 2014

Odpad navezte v obcích na obvyklá svozová místa v pátek 1.11.2013.
Do tohoto sběru nepatří elektroodpad
(lednice, TV,sporáky apod.), odvezou na
tel. požádání hasiči z Rabí,
tel. na MÚ Rabí 376 596 252.

60 let Antonín Nezpěvák, Rabí
85 let Václav Vinický, Rabí
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Narodili se:
20.8.2013 Viktoria Saxlová, Rabí
26.8.2013 Sebastian Kavale, Rabí
Blahopřejeme k narození dítěte.

Spolky a občanská sdružení v obcích mohou do konce
října 2013 podávat na Městský úřad své požadavky na
finanční příspěvky na činnost v roce 2014. Žádost je
v papírové formě na úřadu a v elektronické verzi na webu
města Rabí. /úřední deska/archiv úřední desky/str.2/
dokument ke stažení: Žádost o fin. příspěvek/

Zemřeli:
3.9.2013 Josef Klásek, 92 let, Čepice
Vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou
konat ve dnech 25.10. 2013 od 14 do 22 hodin
a 26.10.2013 od 8 do 14 hodin
volební okrsek Rabí - učebna 1.patro MěÚ Rabí
volební okrsek Bojanovice – hasičská zbrojnice
volební okrsek Čepice – klubovna hasičů v kempu

Občané, kteří chtějí volit doma, nahlásí požadavek
na přinesení volební schránky buď na MěÚ Rabí
(tel. 376 596 252) nebo některému členovi volební
komise v obci.

 město Rabí zakoupilo 3 reflektory na osvětlení
hradu v ceně 50266,-Kč, dále 5 ks litinových laviček v ceně 21284,-Kč
 v obci Bojanovice probíhá oprava dešťové kanalizace a oplocení obecního pozemku u kapličky,
město zakoupilo materiál na vnitřní úpravy hasičské zbrojnice v Bojanovicích v ceně 15898,-Kč
 v Rabí byla provedena oprava povrchu místní komunikace od rybárny k zeměděl.objektům ve spolupráci s OD Soběšice. Za obecní cestu zaplatilo
město 97712,-Kč.
 zaměstnanci hradu a zaměstnanci města p. Pretl a
p. Fryjová provedli opravu zborcené opěrné zdi u
hradního kostela v Rabí. Spotřebovalo se více než
130 pytlů betonové směsi, 10 pytlů cementu, vápno, písek a hodně kamení.Práce trvaly téměř 3
týdny.
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Co se ještě událo
Ve čtvrtek 12.září 2013 se dožil ve zdraví 90 let pan Josef Fuchs z Rabí.
Stal se tak nejstarším mužem v Rabí, kde prožil celý svůj život.
Protože je velmi známou osobou široko daleko kvůli své lásce ke
včelám a včelaření, chodili mu blahopřát kamarádi a známí celý
týden.

90

Včelařem se učil již ve svých 12 letech, kdy pomáhal svému otci a tato
činnost se stala celoživotní prací a koníčkem. Stal se uznávaným odborníkem. V Rabí vedl 27 let včelařský kroužek pro děti při zákl.škole a za
to byl odměněn státním vyznamenáním. Byl 48 let jednatelem včelařské
organizace v Rabí, poté i jejím předsedou. Stále se zajímá o všechno
dění v Rabí, rád si povídá s mladými lidmi a podporuje každou dobrou
věc v obci. Stal se také členem našeho spolku ROSa před 3 lety a dopisovatelem do Rábských novin. Úraz nohy před rokem mu sice zkomplikoval chůzi, ale i tak se zúčastnil srazu rodáků letos v červnu. Setkání s
panem Fuchsem je vždy naplněno vzpomínkami na lidi a události z jeho
života a svým pozitivním přístupem k životu, úsměvem a energií je nám
příkladem.

Milý pane Fuchsi, přejeme si, abyste žil ještě hodně dlouho v našem Rabí a rozdával milé úsměvy
svým sousedům, přátelům a známým. Marie Jamrichová

V kulturním domě v Klatovech se konal benefiční minifestival s názvem OTEVŘI OČI. Výtěžek z celé akce byl věnován na podporu
útulku pro zatoulané, opuštěné psy a kočky, jehož provozovatelem
jsou Technické služby města Klatovy.
Podařilo se vybrat téměř 15 000Kč. Mezi kapely, které se vzdaly
svého honoráře a vystoupily zdarma, byli i kluci z Rabí
z NO ESC APE.
28. června, na začátku léta se také uskutečnil malý „fesťáček“ na hradě - RUINFEST, o kterém jsme se ještě nezmínili. Z hlediska organizace podobných akcí na hradě je největší problém zajistit občerstvení, odnosit aparaturu a tech. vybavení pro
vícero kapel a doufat v příznivé počasí. Napoprvé se to
často nepovede, ale tentokrát šlo o zdařilou akci a myslím, že kluci (Pecan & Lupen) si to příští rok zopakují
ve 2. ročníku. Držíme palce.
-ed-
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A je to tady, naši milí sportovní by, kdy “Gunners” hráli ještě na
přátelé!!
legendárním stadionu Highbury.
S končícím létem nám začíná
fotbalová sezóna, tedy čas, kdy
sledujeme společně zápasy po restauračních zařízeních, rozebíráme
výkony hráčů, občas se pohádáme
(zvláště při derby pražských “S”) a
samozřejmě .. sázíme. Je jasné, že
situace na starém kontinentu se
zcela jasně vykrystalizovala a dnes
již můžeme vidět, že každá soutěž
má svého favorita.

A nakonec čtvrtá třída skupina
B, která má FK Budětice 2012.
Klub, který hraje také na velmi
legendárním stadionu, válcuje
všechny své soupeře v soutěži, bez
ztráty bodu drží první místo v tabulce a předvádí výkony, které by
ani největší optimista nečekal.
Tým se opět opírá o své hvězdy
jako je Petr Janečka, Václav Korda, Zdeněk Frančík a Románek
Melka. Ten se opět ukázal
v
utkání s Pačejovem, které trenér
Zbyněk Chmelík nazval trefně
“Romanovo pozdní odpoledne”.
Roman vsítil 4 branky, a tím přispěl k výhře 5:3. To se nevidí ani
v první lize. Naposledy se to povedlo Pospěchovi z Dukly. Tak
věříme, že to tam Romanovi bude
padat dále a nezvlhne mu prach,
jako se stalo již zmiňovanému
útočníkovi z pražské Julisky.

Španělská La Primera Division
má svoji FC Barcelonu, famózní
orchestr v argentinské režii, složený ze samých míčových virtuózů.
Německé bundeslize vládne dokonale promazaný stroj, FC Bayern
Mnichov, jehož letos hlavním konstruktérem je charismatický Pepe
Guardiola. Premier League má Arsenal Londýn. Jeden z nejstarších
klubů na ostrovech letos vstal, jako
bájný Fenix, z popela. Díky příchodu
Mesutha
Ozila
V každém článku se snažíme de(mimochodem velký palec dolů tailněji rozebrat jeden ze zápasů.
vedení Realu Madrid za to, že ho Rád bych tedy dnes přiblížil zápas
prodali) hraje Arsenal jako za do- 3. kola, kdy na rábský stadion zavítalo mužstvo Sušice “C”.

Nováček soutěže pojal zápas velmi prestižně a Budětice to neměly
vůbec jednoduché. Zvláště když od
25. minuty prohrávaly po trestuhodné hrubce obrany 1:0. Snahu
o vyrovnání brzdila houževnatost a
pozorná obrana soupeře. Když si k
tomu připočtete kvalitu rábského
hřiště, na kterém by nedal přihrávku ani David Beckham, zápletka
byla na světě. Díky své vůli a bojovnosti žlutočerní “Galacticos”
zápas otočili a dokázali, jak velkým týmem jsou.
Ono přátele, žádný tým neudrží
skvělou formu celou sezonu.
Nicméně velký tým se ukáže tím,
že v době krize vytěží z minima
maximum. Kolektivní tým podpořili gólem skvělý Honza “Tůša”
Tušinovský a dokonalý obrat dokonal Roman Melka. Kromě toho
při dlouhých nakopávaných balonech soupeře se ukázalo, jak důležité je mít Frantu Švehlu
(mimochodem velký palec nahoru
vedení Budětic za to, že ho angažovali).
Držíme palce nejen mužstvu a
trenérovi, ale všem sympatickým
lidem z Budětic, kteří doprovázejí
hráče nejen na domácí, ale i na
venkovní zápasy. Myslím, že my v Rábí se
máme od Budětic hodně co učit.
Pavel Voska ml.

Zápas Budětice - Sušice „C“
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CO SE DO NOVIN SKORO NEVEŠLO….
Zdravotní středisko
Žichovice
MUDr. J. Vycpálek
Po 7-12 14-15
Út 7-12
St 7-12

Čt - 14-18
Pá - 7-12

Po 8-10
Út 8-11

Čt 14-18
Pá 7-12

MUDr. E. Chocová
MUDr. P. Kyrál
Pá 11-14:30

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY !
PO
ÚT
ST-PÁ
SO

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

7-12
7-12 13-17
7-12 13-16
7-11

ZKD Rabí - provozní doba

www.sumavenka.cz

SLOVO ZÁVĚREM
„ POLITIKA JE OBLASTÍ MNOHA ZCELA NEUVĚŘITELNÝCH LIDSKÝCH POMÝLENÍ.“

Josef Škvorecký
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