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Terezka Saxlová, 6 let, Léto

MEZI ŘÁDKY
Novou soupravou Českých drah Shark jsem jela před několika dny poprvé. V kupé je dlouhý rozkládací
stolek na svačinu či laptop, řada zrcadel, 6 čalouněných křesílek, je zde zákaz otevírání oken kvůli klimatizaci, čisto a nezvyklé ticho, až na hlášení z reproduktorů: Dámy a pánové, vítáme vás... Až mě ten komfort
zaskočil a zneklidnil. Asi se neumím rychle adaptovat, jsem hyperkritická a možná je to začátek nějaké
mojí fobie? Vzpomněla jsem si na zážitky spojené s cestováním ve vlaku, až po ty méně vtipné, když jsme si s mými
spolužačkami stěžovaly výpravčímu, že je zase zpoždění, zase výluka, spoj nečeká… a on nám odpověděl: „Buďte rády,
že sedíte.“ Avšak nic takového se tentokrát nedělo. Z pasažéra jsem se stala klientem.
A přesto jsem byla ráda, že na zpáteční cestu byl vypraven onen starý hlučný rychlík, kde jsem si mohla otevřít ulepené
okno, vyklonit se a přimhouřenýma očima sledovat vagony před sebou, jak se vinou do zatáčky, uhýbat hlavou před
sloupy a větvemi podél kolejí. Vzduch se tetelil horkem a já myslela na seno, na peřiny vyvětrané na slunci, na lesní jahody, vodu a zmrzlinu s radostí, že je tady léto a k tomu nepotřebuji klimatizaci ani zásuvku na laptop.
A že vzpomínek není nikdy dost, je jasné z dnešního vydání. V Bojanovicích na srazu rodáků se asi vzpomínalo nejvíc,
na všech poutích a Májkách, v Rabí v kulturáku… to vše se dočtete. A noviny si můžete vzít do ruky zítra nebo příští rok
a vzpomenout si. Společná minulost nás spojuje jako lidstvo, národ, i jako jednotlivce. O tom nám napsal historik a spisovatel V. Vondruška a je třeba si to neustále připomínat a podle toho také konat. I v době, kdy co včera bylo moc, dnes
je málo
Přeji všem krásné léto, prázdniny a dovolené. Příjemné počtení.
Eva Dušková
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Měli své jistoty, neměnný způsob
života, tradice zděděné po rodičích
a prarodičích. Za zády jim nestáli
politici, kteří by každou chvíli říkali něco jiného a neustále je přesvědčovali, že teprve teď přijde
Království
boží na zemi,
Až budou histo- a to výhradně
rici za stovky jejich záslulet zpracovávat hou.

Vlastimil
VONDRUŠKA
59
historik, spisovatel
Doksy

Nejdříve jsem potkala jeho romány
resp. jeho historické detektivní romány, které jsou návykové. Hlavní postava je fiktivní královský prokurátor Jindřich z Chlumu: ztělesnění dobra, za
naši dobu, dojdou možná podle článků
každé situace
v novinách k názoru, že největší zábavou lidí Myslím si, že
s pomocí svých věrných bojuje proti
na přelomu 2. a 3. tisíciletí bylo třídit odpad. by se staří
obyvatelé Šuzlu ve jménu krále a osobní statečnosti
… mavy nad na- vítězí. Děj se odehrává ve středověším
světem
ku v době vlády Přemysla Otakara II., kdy Královtrochu
shovívavě
pousmáli
a
litovali
by
nás.
Pyšně
si
ství české zabíralo největší sjednocené území až k
namlouváme, že jsme úspěšní, když máme plné ledničky
Jaderskému moři. Možná je to pohádka pro dospěa šatníky. Šumava byla v 19. století chudá, jedna
lé, ale i tehdy museli lidé řešit svoji životní situaci z nejchudších krajin v celé zemi. A přesto odtud lidé nenějakým způsobem a to z románu byť historického odcházeli za lepším živobytím, protože věděli, že žít v
dělá stále lidský příběh s přesahem do současnosti. téhle krajině je něco jedinečného. Měli tu své kořeny,
Romány s Oldřichem z Chlumu, to je jen část lite- svůj styl života, a ten považovali za cennější, než je pourární tvorby a dalších vědeckých činností p. Vond- há plná mísa.
rušky.
V sušickém Muzeu Šumavy na křtu jeho knihy Život Šumava se mění, moderní svět se zastavit nedá, přesto tu
staré Šumavy jsem jej požádala o příspěvek do na- zůstala nádherná místa, kde jako by se čas zastavil. Já
šich novin, který s radostí a s díky přijal a během nejsem staromilec, užívám výdobytky pokroku stejně
jako jiní. Ale neudělal jsem si z nich
několika dní poslal tak, jak vám jej předkládámodlu. Pro mne to je jen prostředek
me.
-edk tomu, abych mohl žít efektivně a racionálně, ale to neznamená, že zapomenu
na snění a životní zkušenosti a morální
hodnoty předků. A tak bychom měli
přistupovat i k místům, kde žijeme.

Nedávno vyšlo druhé vydání mé knihy Život staré
Šumavy. Když se rukopis k novému vydání připravoval, mnoho věcí jsem oproti původní verzi upravil,
doplnil, formuloval jinak, protože čas neúprosně plyne, věci se mění, mění se zkušenosti autora, ale také
nároky čtenářů. Pro mne to byla velice příjemná práce, neboť mi dala příležitost tak trochu rekapitulovat.

Chraňme Šumavu, ale rozumně. Šumava totiž není jen domovem rostlin a zvěře, ale také lidí. To vše po celá tisíciletí
existovalo v těsné symbióze. Nelze
chránit jedno na úkor druhých. Nesouhlasím s aktivismem
v žádné podobě. Tedy ani s tím tak zvaně zeleným nebo ekologickým. Nemám rád fundamentalismus, inkvizici, akční výbory národní fronty ani Ústav
pro studium totalitních režimů.

První verze knihy vyšla ještě za socialismu, byl jsem
mladík, jemuž teklo literární mléko po bradě, druhá verze vychází v době, o které se dá těžko říci, v čem vlastně
žijeme. Původně se tvrdilo, že začneme budovat liberální
kapitalismus, pak se to změnilo na sociálně solidární
společnost a dneska máme Evropskou unii. Během třiceti let už nejméně třetí nebo čtvrtá koncepce.

Život lidí byl vždycky složitý v tom, že se skládal
z tisíců různých osudů, tužeb, zklamání, hříchů i pokání.
Ale nikdo není tak dokonalý, aby měl právo ty ostatní
morálně či jinak poučovat, diskreditovat či upalovat na
hranici. A je směšné, aby pár aktivistů diktovalo starousedlíkům, jak se mají chovat. Ano, chraňme Šumavu, ale
chraňme ji tak, aby i navzdory moderní době zůstala tou
krásnou krajinou

O to víc mne pohladí na duši, pokud se ze svého severu
vydám na Šumavu. Tady žili lidé odnepaměti po celá
staletí stejně svým klidným životem, k němuž patřila
spousta těžké práce a odpovědnosti za vlastní osud, ale
občas také trocha zábavy, stejně jako pocit smyslu pozemské pouti. Naši předkové byli šťastní, nebo řekněme,
že alespoň nebyli neurotičtí, frustrovaní a zklamaní.
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se svéráznými vesnicemi a přátelskými lidmi. A aby si
uchovala zdravý rozum a úctu k názorům druhých.
Vždyť právě na Šumavu se od středověku uchylovali lidé
pronásledovaní pro víru, protože tu hledali svobodu.

/pokračování/

Ona totiž i ta dávnější historie Šumavy má svůj étos a
půvab. Tradičním nepřítelem Českého království bývali
velice často bavorští vévodové. Přes Šumavu vedly
zemské stezky, kterými k nám mohla proniknout nepřátelská vojska, ať už císařská nebo jiná. Proto se zde stavěly mohutné hrady a města s pevnými kamennými
hradbami. Pokud sem Němci přicházeli
v míru jako
obchodníci a přátelé, byli vždycky vítáni, pokud se však
chtěli chovat nepřátelsky, dostali obvykle za vyučenou.

Na svých cestách po knihovnách se na mne často obracejí
čtenáři s otázkou, kdy některý z mých literárních hrdinů
zavítá právě do jejich města. Šumavu mí hrdinové navštívili již několikrát, ať již v historických detektivkách z řady Letopisů (Velhartické pastorále, Falešný tolar), stejně
jako se tu odehrávají dílčí epizody románů historických I to je poučení z historie, na které se někdy trochu zapomíná a vnucuje se nám ideologie, že máme
s
(Přemyslovská Epopej, tetralogie Ostatků).
otevřenou náručí vítat i nepřátele. Ne, ten, kdo nectil
Na křtu Života staré Šumavy v Sušici jsem dostal „za do- zákony českého krále, ten nikdy neměl v naší zemi mísmácí úkol“ uvažovat, zda v některé knize nezabloudím to a nemá ho mít ani teď. Tak to bylo po celá staletí a
také na Rábí. Na tenhle dotaz odpovím rád kladně. Hrad vždy to fungovalo k prospěchu lidu této země. Existuje
Rábí je velkolepý, i když je to dnes jen zřícenina. Když si okřídlené rčení, které je pravdivé – národ, který zapoale člověk přimyslí střechy paláců a věží, dřevěné ochozy, mene na vlastní minulost, takový národ ztratí svou
palisády, příkopy, nad tím praporce, hlasy hradní posádky, budoucnost. A pokud bych tohle mohl parafrázovat,
pak bych prohlásil, že pokud Šumava nebude ctít
je to kulisa opravdu velkolepá.
staletími prověřené tradice a zapomene za zkušenosti
V současné době začínám psát velkou sedmidílnou ságu svých dávných obyvatel, jak v téhle krajině žít, pak
Husitská Epopej. V ní samozřejmě nebude chybět obléhá- přijde o svou budoucnost.
ní Rábí husity a vydrancování hradu, ale dojde i na další
Vlastimil Vondruška
osudy, protože celá sága končí až rokem 1500, takže se
dostane i na Půtu Švihovského z Rýzmberka.

UDÁLOSTI / OBEC B OJANOVICE
I když nás život
odvane v širý svět,
cestičku k domovu
vždy najdeme a rádi
se
do rodné vísky vracíme zpět...
Všichni, kdo přijeli,
z radostných setkání
slunce v duši měli
a za to se sluší
velké poděkování
všem za milé pozvání.
Na rok 2014, 17.
květen nezapomeneme.
Za rodáky: Kožnarová, Praha (Bojanovice č.p. 4)
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Vážení přátelé,
dlouho očekávané oslavy významného výročí naší obce jsou již minulostí.
Minulostí, která je stále ještě
aktuální a stále žije nejen v
našich vzpomínkách.
Sraz rodáků, který tuto slavnost doprovázel, vysvěcení místní
kapličky nebo pietní akt u pomníku padlých, nenechal nikoho na
pochybách o skvělé organizaci a přípravě této akce.
“Při vzpomínkách některým tekly i slzy dojetí“ takto zněl
titulek Daniely Loudové, která nás navštívila z Klatovského
deníku.
Celé odpoledne doprovázela OPLOVA dechovka, nechyběl
doprovodný program pro děti s naším hasičským maskotem
klaunem Ferdou, vystoupení chrámového sboru VELKOBOR v čele s Radkou Kočí, vystoupení skupiny ZRALÉ
BLUMY, večerní taneční zábava s kapelou NARYCHLO a
k tomu spousta dobrého jídla a pití. Nemohu opomenout vydání BOJANOVICKÝCH LISTŮ - novin, které vás provedly celou historií Bojanovic až po současnost díky pečlivosti našich kronikářů.
Není možné zde vyjádřit, kolik úsilí, píle a obětavosti věnovali organizátoři této akci. Můžeme před nimi jen smeknout pomyslný klobouk a říci: DĚKUJEME!
Poděkování patří i dalším, kteří se na této akci podíleli:
Dovolte mi zde vyjádřit poděkování městu Rabí v čele se starostou Milanem Leopoldem, bez jehož finanční podpory bychom
těžko organizovali tak velkolepou akci, dále děkuji SDH Rabí za
účast a podporu, jakož i panu Václavu Hejpetrovi. Zvláštní poděkování patří SDH Budětice a obci Budětice, všem účinkujícím, sponzorům a všem občanům obce Bojanovice.
Zmíním ještě jeden důležitý okamžik sobotního odpoledne, kterým bylo vysvěcení kaple na návsi. Kaple, která se
díky občanům svátečně oblékla a stala se tak ještě krásnější dominantou naší obce. Tohoto úkolu se ujal můj
dlouholetý přítel Páter Vavřinec Skýpala. Jsem velmi rád,
že trochu netradiční mše svatá, kterou vedl, zaujala tak
široké spektrum návštěvníků. Nyní je jen na nás, zda přijmeme zasvěcení kaple Panně Marii Královně (22.8.) za
své a bude v Bojanovicích druhá pouť. (Mše svatá by se
měla konat v neděli 24.8).
Fotogalerii naleznete na našich webových stránkách,
kde bude průběžně doplňována.
Tímto si vás dovoluji vyzvat k zaslání vámi pořízených
fotografií na naši adresu. Celé odpoledne je také zaznamenáno na videu a je možné si o něj napsat, stejně tak i o
Bojanovické listy.
Na závěr mi dovolte, popřát vám všem nádherné nadcházející letní dny, krásné dovolené a šťastné návraty.
A nezapomeňte - v Bojanovicích se stále něco děje.
Vždyť další akce - splouvání řeky Otavy je již 16.8.2014.
Petr Nový - starosta SDH
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UDÁLOSTI / OBEC ČEPICE
Tradiční májku jsme začali zdobit asi tak v pět hodin
odpoledne za přítomnosti všech věkových kategorií…
Jak je
vidět,
každý
příložil
ruku
k dílu,
ať už děti či dospělí při zdobení.
Chlapi při stavění tradiční
metodou.

A dobrá nálada byla
u opékání vuřtů a hlídání až do ranních
hodin...

Jedli jsme,
pili, povídali
a bylo to moc
příjemné.
-pm-
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UDÁLOSTI / R ABÍ
Otevření nově postaveného kulturního domu v Rabí připadlo na srpen 1954.
Podle dochovaných fotografií byl také slunečný den jako v sobotu 7.6.2014, kdy
jsme uspořádali vzpomínkovou akci pro občany u příležitosti výročí 60 let od založení. Od 14 hodin hrála zvesela Solovačka v početném složení hudebníků
s
dvěma zpěváky, následoval projev starosty, který zmínil bohatou historii tohoto
společenského domu a jeho velkou oblíbenost.
O přestávce přijely holky Otavěnky ze Žichovic, které ve svých krojích
s tanečním představením oživily parket. Solovačka hrála do 18 hodin, ale hostů už
zde bylo poskrovnu. Obávali jsme se, že na večerní
divadelní představení
Manželství naruby nikdo
nepřijde, bylo přece jenom úmorné vedro, lidé
zalévali zahrádky, dělali
kůpata, nebo byli u vody.
Ale začali se pomalu
trousit, až jich přišlo přes
50 a myslím, že
Solovačka
Den otevření 1954. Zleva: Anna Jíchová (roz. Blánelitovali.
Dihová), Jaroslav Bláha , Václav Bláha .
vadelní spolek
Rynek zkrátka umí pobavit. Slovy představitele hl. role
J. Kábrta: „Inspiraci
jsme hledali u vás doma,“ díky tomu byly
situační zápletky a
vztahy tak přirozeně
přesvědčivé.
Všichni, kteří přišli,
byli spokojeni a kulturáku přejeme jediOtavěnky
né: ať žije dál.
-edManželství naruby

ANKETA
Onoho horkého sobotního odpoledne 7. června 2014, jsem se ve stínu kulturáku zeptala některých z hostů
oslav 60 letého výročí postavení KD v Rabí:
-ed-

1.

Na co nejraději vzpomínáte v souvislosti s KD v Rabí, nebo máte
odtud nějaký nezapomenutelný zážitek?
Václav ZEMEN, Rabí
Mně se vybaví samé blbosti. Rozbil jsem si tady
hubu. Ha, ha, ha. Klouzalo to tady na sále, Rybáček
to napastoval a já se vyválel a zlomil si ruku. My se
neprali, to ty vedle a budětický. Kulturák to je
všechno: táta tady oddával svatby, hráli jsme pingpong, Sokol, zábavy… jsem rád, že tady stojí. Vypadalo to jeden čas, že nebude na nic, když skončila škola, ale je třeba, aby tady byla nějaká kultura v
obci, aby lidí, kteří chtějí, měli kam jít.
6

Marie PAVELCOVÁ, Bojanovice
Na zábavy jsme
sem nechodili, ale
náš táta si pamatuje, jak tady stavěli,
dělali základy.
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Václava SKÁLOVÁ, Rabí/Praha
Pamatuji se na školní
besídky, které pro nás
dělala škola. Byl tady
velký vánoční stromeček,
dostávali jsme dárky.
Chodili jsme sem zpívat,
doma jsem to měla zakázané, že prý to neumím.
Chodili jsme sem tančit,
každý týden.

Blanka RŮŽIČKOVÁ, Rabí
Akce školy ty byly úžasný a další
kulturní akce, když tady byl Menšík, Drobný, Kučerovci.

Marie SIVÁKOVÁ, Rabí/Praha
Pamatuji se, že jsme tady zpívaly s Jiřkou
(to byla naše sestra, která už umřela),
když tady měl Polata koncert, to bylo asi
v r. 1960, to byl nezapomenutelný zážitek. Dneska ráno jsem si vzpomněla na
bráchu Vaška (už také umřel). Oni vymlátili s Vaškem Bláhou tady ty okna a
tatínek je musel zaplatit, ačkoliv nás měl
5 dětí! Bylo mu pět let a trefovali se do
nich prakem.

Alois BŘINDA, Rabí/
Újezd

Marie VOGELTANZOVÁ, Rabí/Plzeň
Když jsem byla mladá, chodili jsme sem tancovat. Mám krásný vzpomínky na dětství chodili jsme sem cvičit, když jsme byli ve škole. Potom když jsem byla dospělejší, chodili
jsme sem na plesy: pouťová, posvícenská…
krásný zábavy tady vždycky byly a byl tady
velký společenský život. Tolik lidí, že se nedalo hnout. Když se mi narodila dcera, měli jsme
zde vítání občánků, tak jsem vlastně s kulturákem prošla celý život. Z poslední doby se mi
osobně moc líbil Sraz rodáků v loňském roce.
Záleží na lidech, jak se sejdou.

Jako kluk jsem tady
byl také na brigádě,
když to tady stavěli,
bylo mi asi 17-18.
Když jsem přišel
z vojny, tak jsme sem
chodili na bály, byly
tady dobrý zábavy,
nevím proč to pak
zhaslo.
Milan LEOPOLD, Rabí
Bylo mi takovejch 20, bylo to před vojnou a chodili jsme
sem cvičit. Já jsem dělal cvičitele. Byli jsme takový
„sportsmeni“, to cvičení nás skutečně bavilo. Po vojně
jsme hráli ping-pong a mysleli jsme si, že jsme vyhraný,
že nás nikdo neporazí, ale potom přišli klucí, který to měli
v ruce tak 1-2x a oni nás přehráli už jenom proto, že my
jsme chtěli útočit a podcenili jsme je a tím jsme se umlátili
sami. Já jsem přerazil raketu vzteky, protože Ludva Brejchů to měl snad jednou v ruce a on nás porazil. Dělali jsme
opičí dráhy (šplh, kotouly, přeskok…). Chodilo nás sem
tak 15-20 kluků. Kulturák mám spojený se sportem a rád
na to vzpomínám.
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Václav HEJPETR, Rabí
Na ty zábavy a všechno tohleto, tady to bylo vždycky
plný. Bály tak 6-7, jezedácký dobírky, divadlo se hrálo
(domácí ochotníci), každou
zimu pod vedením p. uč.
Dušáka a potom to vedl p.
Jícha. Zaniklo to. My se
Sokolem jsme chodili cvičit
každý týden. Což jináč bych
k tomu dal. Dělaly se tady máječky a zábavy,
Helena HEJPETROVÁ,
sranda byla.
Rabí
Byly tady dobírky od JZD,
kulturní akce - Menšík,
bylo to v době když jsem
přišla do Rabí, na to nejradši vzpomínám.
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UDÁLOSTI / RO S A
Tentokrát jsme s pomocí p. J. Liškové zdobili lžičku.
( 16.4.2014). Protože hmota Fimo je pro takové tvoření
s fantazií úplně stvořená, šlo nám to
dobře i s pomocí extruderu
( slouží k protlačování hmoty.
Výsledkem je různě tvarovaná a
namíchaná hmota).

17. května 2014, proběhl koncert na podporu
obnovy kostela Nejsvětější Tro-

jice v

Rabí.

Spolek ROSa uvítal iniciativu svého člena Josefa Růžičky, který zorganizoval v konírně hradu Rabí koncert smíšeného pěveckého sboru Hlasoň ze Strakonic v sobotu 17. května. Výtěžek z
dobrovolného vstupného ve výši 5.528,-Kč byl předán jako dar
spolku ROSa na obnovu hradního kostela Nejsvětější Trojice kastelánovi hradu ing. Karlu Brožovi. I jemu patří poděkování za to, že návštěvníci koncertu měli možnost spatřit interier kostela s výkladem o
plánovaných opravách, kde se mnozí z nás ve vzpomínkách vrátili o
několik desítek let nazpět do doby, kdy kostel byl využíván církví
pro bohoslužby, svatby a křtiny.
A vzpomínání to bylo nejen pro mne dojemné. (Můj tatínek Václav
Hrbek zde hrával na varhany).Děkujeme firmě SOLODOOR
a.s.Sušice za sponzorský dar na občerstvení účinkujících a sboru
Hlasoň za krásný hudební zážitek a věříme, že se jednou alespoň
naše děti a vnoučata dočkají otevření kostela v plné kráse.
-mj-
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VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ.ŠKOLCE
(Robert Fulghum)

Každý rok se s nimi musím rozloučit - předškoláci. Odchází a vzpomínám na ně ještě mnoho let. Byly to i
moje děti, i když jenom na chvíli propůjčené. Každému přeji hodně štěstí a zdraví do života . Když někomu
přejeme, tak k přání často připojujeme: Ať se ti splní, co si přeješ! Co si přejí děti, kterým už po prázdninách začnou školní povinnosti na celých 9 let? Čas ukáže, jak se přání naplní, ale mnohdy se jejich cesta
ubírá již podobným směrem. Dětí jsem se ptala vždy každého samostatně, aby nebyly ovlivněny volbou
ostatních kamarádů, a tak tady máme jedno dětské přání a sice:
-dh-

Čím budeš, až budeš velký/velká?
Štěpánek JANOCH,
Kejnice
Já nevím.

∙ Třeba, co dělá taťka?
Vojta SMETANA, Rabí
Nejradši bych byl traktoristou. Budu vozit obilí, vyvážet
močůvku. Ještě nevím, jestli
budu orat, radši bych sekal
trávu, převážel třeba kravky,
nebo vozil kukuřici.

To já nevím—dělá
v práci (po delším
přemýšlení odpoví). Asi
nějaký vyrábění—to bych
chtěl dělat.

Daniel DRYJE, Nezamyslice
Chtěl bych být paleontologem
(vysloví to správně a zřetelně).

∙ Daníku, víš, kdo to je?

Vykopává kostry dinosaurů.

∙ A co s nimi dělají?
Převáží je domů autama. To
už jsem rozmyšlenej úplně.

Terezka SAXLOVÁ, Rabí
Já budu doktorkou u zvířátek. Budu se starat o všechna zvířátka.

Sára KOPÁČKOVÁ,
Rabí
Chtěla bych být masírkou. Dělala bych to,
protože to umím ( hned
mi masíruje záda a ramena).

Liduška ALTMANOVÁ, Rabí
Já bych chtěla být veterinářkou,
protože chci pomáhat zvířatům,
veterinářka léčí zvířata, chci
hlavně léčit Kubíčka (můj kocour, měl bolavou pacičku), tak
abych si ho vždycky uměla vyléčit.

Alenka HLAVSOVÁ,
Kejnice
(Nejprve krčí rameny a
pořád neví. Nabízím jí
různé možnosti: kadeřnice, cukrářka, lékařka…
nakonec špitne) Asi paní
učitelka.

Možná jste si všimli, že se ve Hlinovatkách cosi děje...?
Ano, je to tak! Snaha
spolku ROSa vrátit tuto část Rabí zpět dětem se podařila. Výbor spolku
zaslal poptávku na montáž lanové dráhy a šplhací sestavy a ze zaslaných
nabídek byla vybrána firma Alestra s.r.o., která slíbila vše provést do letních prázdnin. Zbývalo jen dořešit financování celé akce, na které se podílí město Rabí 50 tisíci Kč z rozpočtu a TJ Sokol Rabí s částkou 80 tisíc
Kč. Spolek ROSa zakoupí ze svých prostředků lavičky, stůl, odpadkový
koš, informační panel a vybuduje pískoviště a ohniště. Příští rok dovybavíme plácek podle zájmu dětí dalšími prvky a altánkem. Dětí je v Rabí
dost (tvoří více než 1/5 obyvatel), snad si najdou do Hlinovatek cestu se
svými rodiči a oživí bývalé hřiště, které se v minulosti stalo skládkou odpadu. Doufáme, že nudící se vandalové a ničitelé se naopak velkým obloukem našemu plácku vyhnou.
-mj9
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ PÍŠE: MUDR. PAVEL VOSKA
Kulturák, aneb jak jsem protančil
životem.
Tak už je to šedesát let, co tu stojí,
slouží a zdobí , k větší slávě našeho
města jako jakýsi protiklad dominantního hradu. Je to něco jako výzva moderní doby. Ejhle co jsme schopni
postavit, navíc s nemalým přispěním
vlastních sil. Není zcela jasné co, přispělo k rozhodnutí postavit takový
kulturní stánek zrovna zde . Vždyť v
té době podobný neměli ani v Horažďovicích, ba ani v Sušici, kde se kulturní akce provozovaly v ne úplně
vyhovujících sokolovnách. Určitě tu
byla i snaha nového režimu ukázat
„sepětí s lidem“ a „pomoc venkovu“.

Vzpomínám na akci na počátku
šedesátých let, kdy se rozhodlo využít
takzvaného „Pekla“, prostoru pod jevištěm, k provozování loutkového
divadla pro malé děti. Akce probíhala
pod kuratelou hasičů a vedli ji Vašek
Hejpetr a Tonda Heřman. Někde se,
nevím odkud, vyhrabaly staré loutky –
marionety, vybudovalo se jeviště a
my, Oskarovci, se ujali rolí loutkoherců. Když pominu to, že jsme loutky
neuměli pořádně vodit, tak největší
problém byl repertoár. K dispozici
byly jen staré texty, které snad ještě
psal sám Matěj Kopecký. Hlavní postavy, Kašpárek a Škrhola, se dorozumívali archaickou češtinou 19. století
a tak to bylo samé kakra a kakraholte.
No nevím, jestli to dětem něco dalo,
ale chodily rády a odměnily
nás i potleskem. Co jiného si
může „umělec“ přát.

Další kapitola by se mohla
jmenovat taneční zábavy. Bylo jich požehnaně a povinností
každého mladého muže bylo
nejen se zúčastnit, ale i řádně
provětrat faldy všem tancechtivým děvčatům. A že
jich tenkrát bylo. Ale zkrotit
tanec, ten“ esteticky zvládnuMatěj Kraus za stavební firmu předává klíče od tý pohyb“, jak praví klasik,
Kulturního domu starostovi Rabí Františku Voskovi nebylo vůbec jednoduché.Je
to ale jako s plaváním, žádná
Nesmíme ale zapomenout na ty velká příprava a rovnou po hlavě do
tisíce brigádnických hodin, které Ráb- vody, tedy do tance. Zpočátku šlapete
čani, a to zcela zdarma, věnovali ze partnerce na nohy, neustále se omlousvého volného času k tomu, aby tady váte a potom najednou to jde jakoby
mohl stát. Kulturák samozřejmě slou- samo a vy v rytmu polky nebo valčíku
žil od začátku nejen pro místní akce, kroužíte po sále, jak se dříve říkalo,
ale i akce celookresního formátu.
„každý po svým prkně“ tak, že okolí
vám splývá v jeden rozmazaný obraz
Přijížděli sem i „umělci z Prahy“ a a vy, dechu popadaje, jen čekáte na
prostory plně využívala i škola a tělo- konec těch tanečních orgií, které jsou,
výchovná jednota. Já sám jsem se zejména před půlnocí, nekonečné.
slavnostního otevření osobně zúčastnil, mám na to i fotografickou dokuNavíc, aby se vám a ani partnerce
mentaci. A pak už se kulturák táhne nezamotala hlava úplně, musíte to
jako červená nit celým mým umět kroutit i doleva, což vůbec není
„rábským“ životem. Od dětských žádná legrace.
školních akcí po první tancovačky,
plesy, ochotnické divadlo, až po posezeni „U Vočka“.
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Nechci moralizovat, ale dnešní mladá
generace neví, co to pořádný tanec je,
i když uznávám, že i diskotékové kreace mají něco do sebe a že já sám je
nejsem schopen zvládnout s takovou
grácií jako oni. Inu,to je ten generační
rozdíl.
Vzpomínám na moji první samostatnou taneční zábavu. Šel jsem tenkrát se svou sousedkou Máňou Zemenů a byli jsme s rodiči domluveni, že
přijdeme spolu i domů. Když jsme
celkem v pořádku odcházeli po půlnoci domů, stála před kulturákem naše
máma a čekala na mně. Když se totiž
den před tím svěřila ženským, že jdu
na svou první zábavu,pravila Štefka
Bláhů:“ Jo první zábava? Tak to se ti
tam zaručeně ožere a přinesou ti ho
domů, s tím počítej,tak to je vždycky.“
A tak naše starostlivá máma, ač sama
na tancovačky nechodila, na mě čekala, aby mě ušetřila té potupy. No,
sémě bylo zaseto a já svůj taneční um
rozvíjel dál v kurzech společenského
tance a chování v prvním ročníku
střední školy v Horažďovicích. Kurzy
probíhaly v sokolovně a protože končily okolo 22. hodiny večer, kdy už
nejel žádný vlak do Žichovic, jezdil
pro mně můj táta na našem motocyklu
ČZ 125 a vozil mě domů. To ale jen
do doby, než přimrzlo a napadl sníh.
To jsem pak z Horažďovic chodil těch
8 kilometrů pěšky nejen proto, že
jsem tanec miloval, ale také i kvůli
své taneční partnerce Hance Klasů,
která by jinak zůstala na ocet.
Nabyté zkušenosti jsem ovšem
posléze dobře zúročil i v dalším společenském životě, kdy tanec bylo to
jediné, čím jsem mohl zaujmout a navázat společenský kontakt. Ať je to
jak chce, ty pravé základy jsem ale
přece jenom získal v rábském kulturáku.
Co si přát nakonec? No přece ať
nejméně dalších šedesát let, tentokrát
po rekonstrukci v novém kabátě slouží, zdobí a přináší radost a dobrou
náladu nám i všem budoucím Rábčanům.
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ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI
NAPSAL: Bohumil ZÍKA „Kronika rodu Zíků“
Kapitola jedenáctá: Pojednává o krachu cirkusu Barum a i dalších strastech v naší rodině a jiných událostech.
Táta byl v Německu u již zmíněného světoznámého cirkusu Barum.
Zastával funkci kapelníka. Stanmistrem, my jsme říkávali celtmajstrem,
zde byl nějaký Hankovec odkudsi z
Cehnic anebo z jejich blízkosti.
Cehnice byly tehdy již známou světáckou vesnicí. I fotku, na níž jsou
spolu,dosud v úctě zachovávám. Velké cirkusy většinou celtmajstry měly,
už i z prestižních důvodů. Kde nebyl
celtmajstr, tam měl pak kapelník k
ruce alespoň dva takzvané předáky,
které si vždy vybíral z rodinného klanu nebo i ze vzdálenějšího příbuzenstva. Ostatně na vesnici byli příbuzní
takřka všichni. Když ne, tedy ten, co
se o takovéto místo ucházel, dovedl
vypočíst příbuzné až nevím do kolikátého kolena, takže nakonec musel kapelník kapitulovat a uznat jej za blízkého příbuzného, ne-li dokonce za
svého syna.
Přicházelo léto a táta již více než
dva měsíce neposlal domů ani korunu.
Proč, to jsme věděli z jeho dopisů,
cirkus stál na pokraji bankrotu (výraz
to převzatý z italského banco rotto,
čili zlámaná lavice). Lavice měl sice
cirkus v pořádku, zato pokladnu ne.
Na výplatu hudebníků, dělníků a ani
artistů nebylo. V naději, že se snad
situace během dalšího cestování zlepší, všichni zaměstnanci trpělivě čekali.
Místo toho jednoho dne musel ředitel
vyhlásit krach. Tak se táta s ostatními
vrátili domů. A to právě v den, kdy
jsem byl v Nezdicích za babičkou a za
tetou Annou, která v té době měla
kupecký krám, kde jsem nafasoval na
dluh potraviny pro mne a pro matku.
Obchodník, u kterého matka nakupovala, již jí nemohl dát více na dluh,
neboť i jeho tlačil nedostatek. Jaké
bylo moje překvapení, když jsem
spatřil tátu! Ale ten se tvářil smutně.
Povídal mi: "Tátu sice doma máš, ale
za to žádné peníze." To již jsem byl ve
věku, kdy toto vše se snadno pochopí.
Než sám jsem jej konejšil: " Tati, z
toho si nic nedělej,vždyť sám jsi
vždycky říkal, že nebylo zle, aby nebylo ještě hůř."

Matka též jej uklidňovala tím, že když
tedy bude nejhůř, tak si na náš barák
něco vypůjčíme. Na tom už ale stejně
nějaký dluh byl. Co se dalo dělat. Nic
jiného než do té záložny jít. A to se
pak opakovalo ještě vícekráte. Jíst se
chtělo a muselo, tak co jiného zbývalo. Dluh potěšitelně narůstal a s tím
také šance, že barák přijde na buben.
To se sice nestalo, ale daleko k tomu
nebylo. Rodiče však domek prodali.
Otec získal místo obchodního zástupce u firmy Vencovský (tuším, že
to bylo v Humpolci), velmi známé
výrobou svých kvalitních látek. Každý týden nějaký ten "kšeftík" udělal.
Přestože mezi lidmi bylo málo peněz,
nazí chodit nemohli. Z prodeje baráčku zbylo rodičům ještě na novou ložnici, s níž jsme se pak odstěhovali
zpět do Nezdic.
Život šel dál, klubko času se stále
stejně neúprosně odvíjelo, pořád jen
taková černá, místy šedá nit,kteréžto
barvy nevěstily nic dobrého. Na zimu
jsme už byli v Nezdicích a já ještě
musel do školy. Táta mně sice koupil
starší kolo, ale v zimě, když u nás bylo moc sněhu, vracel jsem se domů
někdy pozdě večer, až jsem jednoho
dne ulehl a dlouho nevstal. To i otec
uznal, že není možné dále do školy
chodit.V prvním pololetí v kvintě
jsem se s kamarády ve škole nadobro
rozloučil. Na některé z nich dosud rád
vzpomínám, vždyť mně také nabídli
mnohdy kus namazaného domácího
chleba. To byli kluci z venkova a ze
statků. S Frantíkem hned z jara jsme
se dali do zápasu na louce.
Zápasil jsem i s dalšími kamarády,
ale tentokráte se mi sport nevyplatil.
Jen jsme se chytili do křížku, uklouzla
mi noha na mokré trávě a v tom rup a
já bolestí zařval. Nohu jsem si na několika místech zlomil. Kluci se lekli a
utekli. Po jedné jsem doskákal domů a
tam nikdo nebyl, tak Frantík sehnal
malý vozík a dopravil mě do

Lazen ke starému Zofovi. Tady jsme
ještě museli čekat. Zof byl někde v
lese na chrastí. Teprve večer si to přihnal domů. Noha byla docela pěkně
zlámaná, jak se starý Zof po prohlídce
odborně vyjádřil. "Klucí sakramenský,co jste to zase dělali ?", povídal
nabručeně a již začal dělat v kamnech
oheň, aby na tu fušku líp viděl. Z louček si nadělal dlahy a pak se pustil do
mé nohy. A teď přišlo to nejlepší. Syčel jsem sice bolestí, ale musel jsem
se hodně držet, aby mi bručoun ještě
nevynadal. On byl skutečně mistr nad
mistry, jednotlivé kosti ohmatával a
přestože jeho ruce byly upracované a
drsné, ošetřoval velmi citlivě. Kosti
rovnal a dával k sobě, posléze vzal
dlahy a provázkem vše omotal. Bylo
po operaci. Noha se ukázala za několik týdnů v pořádku, nic se na ní nemuselo znovu lámat!
Tomuto ranhojičství se starý Zof
naučil již od svého táty. Starým Zofem však tradice vzala za své, další
pokolení již na vše zapomnělo.Bez
rentgenu a sádry dokázal, jak všichni
říkali, více než tucet doktorů.
V Nezdicích jsme se zabydleli ve
vile, kde jsme měli dvě místnosti. To
už byl velký pokrok a pro nás už částečný přepych. Majitel, pan Václavík,
mistr zednický, byl ze slušnosti titulován pane staviteli. Občas sice nabručený, ale jinak výborný chlapík, který
humorem nijak nešetřil. Pěknou vilku
si postavil takřka sám z gruntu. Byl
známý tím, že na konci jeho věty nechybělo nikdy: Práce světová,sakra,
práce světová. To se mezi lidmi tak
vžilo, že se mu také tak říkalo. Práce
světová.
A každý věděl, o koho jde. Vzpomínám, jak v době, kdy se k nám do bytu trousili chlapi, kteří chtěli s tátou
do světa, říkával: "Práce světová,
schody ubejvají, kliky ubejvají, cirkus
Knie, práce světová." Jeho manželka,
žena velmi inteligentní, zastávala v
této době v Nezdicích úřad poštmistrovský.
Pokračování příště
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Z NEJSTARŠÍCH DĚJIN ŠKOLY V RABÍ
- zpracovala Božena VOKATÁ K mému úplnému povídání o škole v Rabí patří také
zmínka o technických pracovnících,tj. školnících a uklizečkách - bylo jich za ta léta 21. Ze začátku měli velmi těžké
podmínky. Ve všech třídách se topilo uhlím ve velkých kamnech. Do nich se brzy ráno zatopilo a během vyučování už
museli přikládat učitelé (nebo i zdatnější žáci ). Uhlí však
musely ze sklepa nanosit uklizečky - to byl tělocvik! Kamna
také dost často vybouchla, popel byl všude a kouře moře!
Podlahy byly ze začátku bez lina, ve spárech mezi prkny se
držel prach i mastná špína - tam se dobře dařilo blechám,
které jsem si velmi často domů přinesla. Prkna se tedy smetala a několikrát za rok řádně rýžovým kartáčem vkleče vydrhla.
Dělal by to dnes ještě vůbec někdo ? Takovéhle
"školničení" zažila na I. stupni v č.15 paní Růžena Hromádková (maminka pana Miroslava Hromádky) a v hlavní budově manželé Homolkovi a ještě paní Marie Turková. Teprve
lino na podlaze jim usnadilo práci, ale topení uhlím ve velkých kamnech trvalo dál. Až ústřední topení a akumulační

kamna znamenaly velkou úlevu.
A kdo všechno se nám o čisto a teplo ve škole staral?
Už nemám možnost zjistit počet odpracovaných let u jednotlivých zaměstnanců. Jen u Homolkových, Hromádkové
Růženy, Leopoldové Marie, Motyčákové Jaroslavy a Zdeňkových vím,že "školničili" celou řadu let.Ostatní, které teď
uvedu, ať mi prominou, jestli je o nějaké roky ošidím. Takže další techničtí zaměstnanci školy byli:
Brejcha Bohumil, Brejchová Božena, Heřmanová Marie,
Heřmanová Štefanie, Hrabová Marie, Hromádková Františka, Hudová Hana, Jeníková Hana, Koudelková Marie, Majerová Eva, Prchalová Alžběta, Slivka František, Veselá
Marie a Turková Marie.
Všem patří velký dík za vykonanou práci pro naši školu,
i když v tomto výčtu již mnozí nejsou naživu.
Poslední povídání bude o školní družině.

Zahájení školního roku 1982/83. 20 prvňáčků doprovodili jejich rodiče a od starších spolužáků dostávají květiny.
Přikládám tyto fotografie ještě k výročí KD Rabí , jako
jednu z mnoha akcí, které zde škola pořádala od jeho
založení.

Nejmladší občánci:
Zdeněk DOBIÁŠ, Čepice
Tereza HAISOVÁ, Čepice
Viktoria SAXLOVÁ, Rabí
Fabian Geraldo De Souza SANTANA, Rabí
Sebastian KAVALE, Rabí
Mikoláš Smil MAXA, Rabí
Martin JONÁŠ, Rabí
David KUBA, Rabí
Tereza POLANKOVÁ, Bojanovice
Martin STRAKA, Bojanovice
Viktorie NINGEROVÁ, Rabí
12
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POZVÁNKY/ ROSA

HRAD RABÍ
Kdo se chtěl sejít s kamarády a poslechnout si dobrou rockovou hudbu a i
jiné hudební žánry, měl příležitost v sobotu 14.6. 2014 na hradě Rabí. Byl
to příjemný pohodový letní večer strávený v krásném prostředí s příjemnou hudbou. Hrál se rock, punk i folk. Dalo se pít dobré moravské víno,
najíst se u PODUŠKy. Vše proběhlo v příjemné atmosféře (kde i některá
miminka usnula). Díky patří pořadatelům: Pecan, Roman, Pavel.
-ph-

Vám představuje tyto hry:
4.7.

19:30 DS Kolár Strašín

Za scénou
5.7.

19:00 Divadlo J.K. Tyla Žihobce

Pýcha a předsudek
6.7.

19:30 DS Rynek z Újezda u
Plánice

Pověsti z Pošumaví
Vstupné 70,- na každé představení na
místě

Poslední květnovou sobotu se na hradě Rabí konal již 13. (!)ročník Rabijády.
Letošní téma této velké akce bylo HRAD V OBLEŽE- NÍ, což odpovídalo i letošní návštěvnosti. Pobavit a pohrát si přišlo téměř 1500 dětí a rodičů.
Na všechny soutěžící čekalo 18 zábavných disciplín, které byly rozmístěny po celém areálu
hradu a hradního příkopu. Jaké to byly disciplíny? Střílení z kuší na husu, odstřelování z katapultů, souboj na dřevěných koních, let lanovkou přes celé nádvoří. Takový hlavotoč a kotrmeláč byl pro ty odvážnější, ale přesto i zde se tvořila opakovaně fronta.
V kryptě pod kostelem na děti čekal zvídavý netopýr, procvičeno bylo nejen tělo, ale i šedá kůra mozková. Celým dnem děti provázel vtipný šašek Vašek a princezna Jasmínka.
Na akci se pravidelně sjíždějí návštěvníci z mnohých koutů
naší vlasti, a proto je pro celou
naši hradní posádku vždy velkou výzvou organizace dalšího
ročníku Rabijády. Je to práce
celého týmu a dobrovolníků,
kteří zde pomáhají celý den.
Všem zaměstnancům hradu a
dobrovolníkům patří tedy velký
dík.
-rp-
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
POZOR: Vývoz komunálního odpadu od června 2014
1x14 dní (čtvrtek ráno v lichém týdnu).

Rábské noviny č.
www.sumava-cepice.cz
http://bojanovice.webnode.cz
www.mestorabi.cz
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Oslavenci v červenci 2014
85 let Marie Pechandová Bojanovice

Chalupáři, máte zaplacený poplatek za odpad ?

Přejeme hodně zdraví a štěstí.

POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2014
31. ledna 2014 skončila platnost vydaných známek na popelnice. Občané a chalupáři si mohou nové známky vyzvednout na MěÚ Rabí, po zaplacení poplatku (500,-Kč
trvale žijící občan a cizinec, 500,-Kč trvale neobydlený
rekreační dům). Nová známka bude platit od 1.2.2014 do
31.1.2015.

Zemřeli:
30.4.2014

Milada Havlíková, 87 let,
Horažďovice

Vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast.

POPLATKY ZA PSY V ROCE 2014
Narodili se:
Občané jsou povinni zaplatit za svého psa poplatek do
31.1.2014. Poplatek je stanoven ve výši 60,-Kč za 1 psa, 19.4.2014, Viktorie Ningerová, Rabí
za každého dalšího je 90,-Kč. Důchodci mají slevu na 1 Blahopřejeme k narození dítěte.
psa - platí 30,-Kč. Vybíráme poplatky společně s odpady.

PEJSKAŘI, VENČÍTE-LI PSY V OKOLÍ HRADU A Infocentrum & knihovna
V
OBYDLENÝCH ČÁSTECH MĚSTEČKA,
Pracovní doba květen-říjen
NEZAPOMEŇTE PO NICH TAKÉ UKLIÚt - Ne
9-16 hod.
DIT !

Okrsek

Voliči v
seznamu

Vydané Volební Odevzda- Platné % platobálky účast v né obálky hlasy ných
%
hlasů

Rabí

291

47

16,15

47

46

97,87

Bojanovice 55

14

25,45

14

14

100,00

Čepice

63

21

33,33

21

21

100,00

celkem

409

82

20,05

82

81

98,78

Zvítězilo hnutí ANO
2011 s počtem 14 hlasů,
dále KSČM s počtem 12
hlasů a Koalice TOP 09 a
STAN s počtem 10 hlasů.
Nízká účast voličů ukazuje na nezájem občanů o
politiku mimo území našeho státu

V Rabí je zase kousek náměstí o něco hezčí.
13. června byla předána oprava bývalé radnice č.p. 15.
Oprava se týkala i hospodářských budov ve dvoře , interiéru, soc. zařízení, střechy, výměny oken, fasády atd.
Nedodělky budou dopracovány do konce měsíce června.
Kolem kašny jsou vyměněny lavičky a byla otevřena nová
restaurace U Vystřelenýho Vočka.
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Dobrý den, sportovní přátelé,
tak nám končí fotbalová sezóna, teda aspoň ta klubová, protože zase po 4 letech se chystá největší fotbalový svátek, a to mistrovství světa ve fotbale. Navíc letos se šampionát koná v Brazílii, takže to bude jízda se
vším všudy.
Vzpomínám, že jsme loni analyzovali, jak jsou rozehrané ligové soutěže, favorizovali jsme například ve španělské lize Barcelonu a kromě jinéBUDĚTICE - VEŘECHOV
ho i Arsenal v Premier League. No nakonec to
0:2
dopadlo všechno jinak a leckde i dost zajímavě. Ve Španělsku po letech nadvlády Realu a
Barcelony vystoupilo ze stínu Atletico Madrid a vyhrálo ligu. Nakonec se Colchoneros dostali ještě do finále ligy mistrů, kde jim trofej protekla mezi prsty v
posledních vteřinách.
No, jsme rádi, že v českých vodách vše dopadlo tak, jak mělo. Ruku na srdce, i
když nosíte jakoukoliv klubovou šálu, musíte uznat, že Sparta letos zaslouženě
vyhrála titul. Také ve 4. třídě vše dopadlo, jak jsme čekali a Budětice vykopaly 3.
třídu. Po velmi dobrém podzimu přišlo ještě lepší jaro. Parta kolem trenéra Zbyňka
Chmelíka podávala standardně skvělé výkony celý rok a mohli 4 kola před koncem
slavit postup. Jedno z mála zaváhání přišlo až v samém závěru s týmem z Veřechova. Tento zápas byl okořeněn účastí i našich bývalých spoluhráčů Richarda Anderleho, Ondry Pojžárka a Jardy Hozmana, kteří nyní oblékají dres soupeře. Budětice
zahrály jeden z nejhorších poločasů sezóny. Odevzdaný výkon Budětic byl pro
veřechovské výzvou, kterou dokonale využili a po golu Jardy Hozmana první poločas vyhráli. Do druhého poločasu vstoupili domácí mnohem lépe a snažili se nepříznivé skóre změnit. Dvakrát nastřelili břevno a neproměnili několik jasných, gólových příležitostí. Veřechov nakonec vyhrál zaslouženě. Budětice prohrály poprvé v tomto soutěžním ročníku, bohužel zrovna před
početnou diváckou kulisou. Každopádně žlutočerní jsou tam a to je podstatné a my se můžeme těšit po dlouhé době na nové soupeře, jako například Velké Hydčice, Žihobce nebo Měcholupy.
Pavel Voska ml.

Tak hodně šťěstí.

Zveme všechny příznivce fotbalu na 8. ročník Memoriálu Pavla Pilného - turnaj fanklubů AC Sparta Praha v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 28. června 20147 od 9 hod.
na hřišti TJ Sokol Rabí.
Poděkování pro SDH Rabí
V sobotu 30. května se na hřiště sjelo celkem 21 družstev hasiček z celého okresu
Klatovy na vyřazovacím kole soutěží žen a na řadu se dostali i muži s požárním sportem.
Pořádající SDH Rabí se úkolu zhostili na jedničku. Všemu hemženísoutěžících
předcházela brigáda rábských hasičů na sekání trávy, rozmístění překážek, stavění
stanů, navážení občerstvení včetně příprav masa na grilování, těsta na bramboráky,
pití, navážení vody na soutěže a neustálá organizační práce v průběhu dne.
Celý výbor hasičů pracoval od brzkého rána až do 16 hodin, kdy se vše muselo uklidit na nadcházející
fotbalové utkání FK Budětice. Radost jsme měli všichni z postupu našeho družstva žen do okresního kola.
Děkujeme všem hasičům za bezvadně odvedenou dobrovolnou práci v průběhu celého dne.
-mj15
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CO SE DO NOVIN SKORO NEVEŠLO….

Provozní doba
pošta Rabí
Po –Pá 8-9 14-16
Provozní doba ZKD
Rabí červenec-srpen
PO
7 - 12
ÚT
7 - 12 13 - 17
ST-PÁ 7 - 12 13 - 16
SO
9 - 16
NE
10 - 15
Zdravotní středisko
Žichovice
MUDr. J. Vycpálek
Po 7-12
Út 7-12
St 7-12

Čt - 13-18
Pá - 7-12

MUDr. E. Chocová
Po 8-10
Út 8-11

Čt 14-18
Pá 7-12

MUDr. P. Kyrál
Pá 11-14:30

SLOVO ZÁVĚREM
„JEDINEC TOTIŽ V ŽÁDNÉM BODĚ ŽIVOTA NENÍ JEŠTĚ TÍM, ČÍM MŮŽE BÝT A
ČÍM MOŽNÁ BUDE.“
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