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J S E M  TA D Y  R Á D /  R O Z H O V O R  S  E M I L E M  K I N T Z L E M  

Vzala si ty 

p r u h o v a n é . 

Proužky se už 

místy ztrácely 

v barvu pod-

kladu a pod paždí byla látka 

zažloutlá. Když praly, máma 

jí vždycky radila, které bar-

vy budou pouštět, co prát 

jako první, že před praním 

musí některá místa pečlivě 

namydlit a jemně prom-

nout…  

Voněly mýdlem, i když se za  

léta nošení tělesný pot stal 

součástí struktury nitek bavl-

ny. Visely vzadu na ramín-

ku, za zimními kabáty a sa-

ky, aby jejich světlá modro-

bílá barva ničím nepřipomí-

nala nahé ženské tělo, které 

zakrývají. 

Každá delší chůze v takovém 

kabátě byla obtížná.  Byl 

vždy o dost větší, musel vy-

držel několik let a dědil se. 

Čím silnější, těžší látka, tím 

byla jeho životnost zaručena. 

V něm měla pocit, že se ne-

může nadechnout a nepral 

se. 

Pas měla štíhlý, jen na bo-

cích ji v tuto dobu sukně 

těsněji přiléhala. Paže pokry-

la jemná husí kůže, zachvěla 

se vzrušením ze změny, z 

jejich odhalení. Netrpělivě si 

přehodila bílý vlněný šátek 

přes ramena. Její tělo rychle 

přivyklo nabyté volnosti  a   

modrobílé radosti, její chůze 

zrychlila. Přišla ta chvíle, 

kdy si myslíte, že se nebude 

nikdy opakovat, napnete 

všechny síly, jen ji nepropás-

nout: rozběhla  se a šátek se 

svezl dolů. 

Bílým šátkem mává, kdo se 

loučí*... 

Přišlo jaro. 
 

Příjemné počtení přeje 

Eva Dušková 
 

*úryvek z básně: Píseň,  

Jaroslav  Seifert 

 

Lidé vás 

znají jako 

lyžaře, učite-

le, cyklistu, 

autora knih 

a přednášek, 

m i l o v n í k a 

p ř í r o d y … 

Čím nejvíce 

se cítíte být 

vy sám? 

Nejvíce se 

cítím být obyčejným člověkem, který tu 

chvilku, co je mu na tomto světě dána, 

nežije jen pro sebe a měl by po sobě něco 

dobrého zanechat. 

Jste jeden z pamětníků politických pře-

vratů 20. století. Století, které změnilo 

osud miliónům lidí, kdy se nestabilita 

establishmentu negativně odrážela ve 

formování lidského charakteru, důsled-

ky pociťujeme dodnes. Přemýšlel jste 

někdy o tom, čemu vděčíte za svoji odol-

nost a vyrovnanost?  

Lidé ve 20. stol. u nás měli smůlu. Přes-

tože to bylo století úžasného pokroku ve 

všech směrech, přineslo lidem strašnou 

dobu válek a zrůdných režimů. Pokazilo 

morálku a charaktery mnohých lidí. Ná-

prava bude dlouhá a i dnešní doba k tomu 

nepřispívá. Já to v životě neměl lehké, ale 

nestěžuji si. Otcovy rady- čestně žij, pra-

cuj a jednej,  politika je svinstvo...jsem 

ctil a za to otci velmi vděčím, i když jsem 

si jej moc dlouho neužil. A za mnohé 

vděčím i skautingu, dík bolševikům sice 

krátkého, ale zůstal mi v srdci po celý 

život A nesmím zapomenout i na některé 

učitele z doby válečné i  bolševické, co se 

nebáli. 

Byl jste svědkem likvidace vesnic, koste-

lů a hřbitovů. Tato zkušenost se vás mu-

sela osobně dotknout, měl jste strach? 

Strach jsem neměl, ale bylo mi líto pros-

tých lidí, co museli odejít po válce či po 

vybudování hraničního pásma a zřízení 

Vojenského výcvikového prostoru. Prožil 

jsem to v Hartmanicích, kam jsem na-

stoupil roku 1952 po maturitě. 

Uvažoval jste o změně bydliště, emigraci 

etc.? 

O změně bydliště jsem neuvažoval nikdy. 

Zde jsem vyrostl a měl tu maminku a 

rodinu, která i to zlé se mnou snášela. 

Kdybych byl sám, možná by byla ta emi-

grace možná. Deset let jsem žádal o vrá-

cení pasu a o povolení cesty do Bavor. 

Až v roce 1985 jsem se dočkal a byl jsem 

vypuštěn. Vrátil jsem se a tím jsem velmi 

zklamal ty, co mě vypustili. Počítali, že 

tam zůstanu a budou mít se mnou pokoj. 

Jak si vysvětlujete současnou popularitu 

a zájem lidí a historii Šumavy? 

O Šumavu je zájem asi proto, že byla 

dlouho lidem uzavřena. Mění se zbylé 

obce a rozvíjí se turistika. Vychází mno-

ho knih a hlavně obrázky dávné Šumavy 

lidi přitahují. Hledají zaniklá místa, pát-

rají po dávných obyvatelích, kapličkách, 

mlýnech, dvorech, cestách… A možná 

že se ptají PROČ?? se to všechno stalo. 

Proč do mnohých míst, kdysi vždy pří-

stupných, stále ještě nesmějí vstoupit. 

Úcta k lidem, k řemeslu, k přírodě to 

vše se prolíná ve vašich knihách, fil-

mech a přednáškách. Chtěl byste někdy 

vrátit čas? Do jakého okamžiku a proč? 

Čas vrátit nelze. Kdyby to šlo, tak by to 

asi byla doba, kdy jsem se narodil. To 

byl klídek, všude po světě se mohlo, lidé 

nebyli k sobě tak moc zlí. Asi pohoda. 

Co vám chybí v současné společnosti a 

z čeho máte radost? 

V současné společnosti mi chybí sluš-

nost. Politici si z nás dělají srandu, je-

nom jeden přes druhého, mnoho slibují, 

jak mají o naše blaho starost a sami vidí-

te o čí blaho jim jde. Taky lidé drží málo 

pohromadě a závidí si, co? Radost mám 

z těch mladých lidí, kteří se umí uplatnit 

svým vzděláním ku prospěchu jiných. 

Bohužel většinou za hranicemi. Ale dě-

lají dobrou reklamu. 

A na závěr bych od vás ráda slyšela 

přání. Představte si, že v Otavě jste chy-

til zlatou rybku a můžete mít jedno jedi-

né přání a… pokud ho můžete říci čte-

nářům, jaké je? 

Přál bych všem to nejpotřebnější k spo-

kojenému životu. ZDRAVÍ. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dob-

rého.  

Z podhradí Kašperku  občany z pod hra-

du Rabí zdraví Emil Kintzl, zvláštní to 

tvor z Kašperských Hor 

   Eva Dušková 
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Téměř rok předem musely být za-

koupeny lístky na muzikál MAM-

MA MIA, aby byla šance se na něj 

p o d í v a t . 

Přemýšlela jsem, zda jet, když kriti-

ky nebyly příznivé, či nejet, abych si 

nepokazila dojem ze stejnojmenného 

Oskarového filmu s Meryl Streepo-

vou. Přestože nebyl o vstupenky 

velký zájem, že byly poměrně drahé, 

j e l a  j s e m  a  n e l i t o v a l a . 

Pobavila jsem se již jízdou v autobu-

se s příjemnými spolucestujícími a 

naplněný sál Kongresového centra  

v Praze překonal mé očekávání. 

Písně skupiny ABBA rozproudily 

krev a vyloudily úsměv všem pří-

tomným. 

Byla to krása. Nadšení a síla energie 

mládí uchvátila všechny diváky tak, 

že šla opona asi 6 krát nahoru a celý 

sál vestoje aplaudoval všem účinku-

jícím. 

PS: Celou dobu představení jsem si 

myslela, co za mnou sedí za divoš-

ku, co si zpívá tak nahlas, poskakuje 

a pokřikuje a ejhle ona téměř vetchá 

stařenka tak projevovala své nadše-

ní.               

-dh- 

„ Obešli jsme celý svět 

v našem Rabí jsme tu zpět. 

Všude dobře, doma nejlíp, 

pojďte honem něco nalít. 

Na masopust připijem 

a dál zase potáhnem..“ 

Motto letošního již 6. masopustního 

průvodu „Cesta kolem světa“ vládlo 

všem maskám, které se ráno 28.2. 

sešly v klubovně ROSy v Rabí. Ve-

selá nálada provázela oblékání do 

masek a líčení, vždyť jsme byli z 

různých koutů zeměkoule – marký-

zové z Francie, kněz z Říma, Japon-

ka, Číňan, Mexičan, kovboj, Špa-

nělka, cikánka, Tyrolák, fakír, vo-

ják s babkou i naše růžová česká 

budoucnost.  V 9 hodin jsme vyšli 

na náměstí a převzali z rukou staros-

ty symbolický klíč od Rabí a  nic už 

nebránilo vyrazit za občany do jejich 

domovů. Do kroku vyhrával Petr 

Balcar  a na všech zastávkách u do-

mů, kde před námi nezamkli, bylo 

nespočet štamprlat, pohoštění, muzi-

ky, zpívání    i tancování a radosti ze 

shledání. Také do kasičky spolku 

nám hostitelé dali (byli jsme obdaro-

váni 8954,-Kč -  díky moc) a  skon-

čili jsme až večer po 18. hodině una-

vení a spokojení. Tak, rábští, zase za 

rok !      -mj- 
 

Téměř 60 dětí s rodiči a prarodiči se 

sešlo v sobotu 14.2. na maškarním 

karnevalu v rábském kulturáku. U 

vstupu obdrželo každé dítě sladký 

dárek a vstoupilo do sálu nově na-

zdobeného i lampiony. Tradiční bylo 

defilé masek a soutěžení dětí i rodi-

čů, které tentokrát připravila včetně 

rekvizit Emilka Lösel s Drahuškou 

Houdkovou. Soutěže opět uváděl  

klaun Mirek Kraucher, který po-

vzbuzoval soutěžící k vysokým vý-

konům. A byla to veliká legrace, 

když rodiče na trakaři vozili své děti 

a stavěli společně dům z krabic. DJ 

Pepa Nový pouštěl nejen hezké dět-

ské písničky, ale i barevná diskoté-

ková světýlka, která se líbila hlavně 

těm nejmenším. Děti si opravdu uži-

ly radost z pohybu při muzice v hez-

kém prostředí.  

 

Díky všem organizátorům této akce 

( a že jich je potřeba opravdu hodně) 

i hasičům za občerstvení a poděko-

vání patří všem zúčastněným dětem 

i ze širokého okolí. Je to radost, 

když se akce povedeje to také odmě-

na všem dobrovolníkům.  

 

Což se naopak nedalo říci o nekuřác-

kém večerním maškarním bálu, na 

který přišlo opravdu jen pár místních 

masek. Snad výběr hudby, snad koli-

ze termínů s bály v okolí nebo prostě 

jen nechuť přijít na tuto akci ROSy 

způsobily malou návštěvnost. Přesto 

si tančící návštěvníci užili zábavu a 

všechny masky byly nápadité a 

legrační.  

-mj- 

U D Á L O S T I  R A B Í  
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U D Á L O S T I  /  R A B Í  /  P O Z V Á N K Y  

Hasiči z Rabí pozvali  své členky a 

manželky hasičů na tradiční setkání  

7. března v KD Rabí. 

Pro ženy bylo připraveno občerstve-

ní a tradiční květina-karafiát. Při 

společném povídání čas rychle ute-

kl.    

-mj-  

 

Naše pozvání pohovořit o době mi-

nulé přijal milý p. Kintzl, a tak jsme 

se sešli v podvečer 18. března na 

přednášce o historii života na Šu-

mavě. Jak těžký byl tehdy život, 

jsme se mohli přesvědčit i z projek-

ce unikátních fotografií dokonce i  

z míst, která již neexistují, tzv. ztra-

cené vesnice. 

Povídání s p. Kintzlem bylo o to 

zajímavější, že je pamětníkem této 

doby. Během svého života zažil 

Šumavu osvobozenou Američany, 

vysídlenou původními obyvateli, 

zabranou vojáky... a protože ssebou 

nosil fotoaparát ať jako zanícený 

turista, učitel, lyžař...jeho vzpomín-

ky ožívají.  

Další přednáška p. Kintzla je pláno-

vaná na podzim 2015. Všem milov-

níkům starých časů vřele doporuču-

ji.    

-ed- 

 

Jaký bude letos? Zase pár kapel na 

hradě, v jednu končíme a jde se do-

mů? Tentokrát to bude jiné. Letos 

jsme přišli s myšlenkou, že to chce 

něco víc.  

Spřáhli jsme se proto s Českým roz-

hlasem jakožto mediálním partne-

rem, konkrétně s jeho odnoží Radi-

em Wave, kde se každé pondělí od 

20:00 vysílá pořad Startér. Pokud 

stihnete úvodní znělku vysílání, 

uslyšíte větu: Startér, pořad        s 

čuchem na talenty. A je tomu sku-

tečně tak.  

Moderátoři relace Jonáš Zbořil a 

Jakub Johánek vybírají to nejlepší, 

co jim pošlou kapely z celé republi-

ky a jednotlivé skladby následně 

nasazují do vysílání, kde po skonče-

ní pořadu může každý hlasovat pro 

tu svoji oblíbenou.  

Nyní společně vybíráme čtyři inter-

prety, kteří vystoupí přímo na hradě 

Rabí, ale ty si představíme v příštím 

čísle Rábských novin, až bude pro-

gram kompletní. Aby toho nebylo 

málo, udělali jsme si místo i pro 

speciálního hosta. A toho už může-

me prozradit. Tím je na tuzemské 

scéně velmi známá kapela 100 °C, 

původem z Mariánských Lázní. 

Kluci vydali novou, v pořadí již 

čtvrtou desku, se kterou se budou 

chtít před rábským publikem určitě 

vytáhnout. Moc se těšíme. 

Ruinfest má za cíl ukázat návštěvní-

kům kvalitní a neotřelou hudbu       

v prostředí, kde je skvělá atmosféra 

a dalo by se říci, že i špetka Genius 

loci. S tím se pojí slogan pod naším 

novým logem:  

Z A  Z D M I  T O  Z N Í  

Festival se koná 27.6. 2015 od 

17:00 hodin. 

Více info na www.ruinfest.cz     -ph- 

 

Letošní brigádníci na parkoviště na 

schůzce  se starostou. 

http://www.ruinfest.cz/
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UDÁLOSTI / O B E C  Č E P I C E  

Sraz jsme měli v 11 hod.dopoledne u 

kapličky a již tradičně se nás sešlo 

požehnaně.Bylo nás přes šedesát ma-

sek , byli jsme veselí a na každém, 

kdo nás pohostil, bylo vidět, že nás 

moc rád vidí. V každé chalupě čekalo 

bohaté pohoštění, jedli jsme, pili, tan-

covali a po tom, co jsme obešli celou 

vesnici, jsme se shromáždili v míst-

ním hostinci "U POLENŮ", kde jsme 

masopustní průvod dokončili. Každá 

maska dostala  k občerstvení párky a 

tančili jsme za doprovodu M. Ježka a 

jeho kamarádů do večerních hodin. 

-pm- 

 

V sobotu 28.3. 2015 se v Čepicích     

v hospodě u Polenů konal hasičský 

bál.  
 

Už od čtvrtka místní ženy započaly    

s pečením dortů do tomboly. V pátek 

se dorty zdobily, bylo jich letos 31. 

Ale nejen sladkosti lákaly příchozí, 

tombola byla rozmanitá a bohatá. Bál 

se opravdu vydařil. Krátce po osmé 

byl sál v hospodě úplně zaplněný. 

 Starosta SDH Čepice  Ladislav Pr-

chal všechny přítomné vřele přivítal a 

již od prvních tónů kapely Orchidea 

byl parket plný. Frontman kapely Mí-

la Ježek skvěle rozproudil zábavu tak, 

že všichni budeme dlouho vzpomínat 

na další pěkný večer.   

-mš- 

 

 

V Čepicích, jako v každé vesnici, se 

chodívalo o Velikonocích řehtat. 

Chodil i můj taťka s kamarády. Tradi-

ce se ale přerušila a my, čepičtí kluci 

a holky jsme se rozhodli tradici obno-

vit. Měli jsme štěstí, že řehtačky se 

zachovaly, stačilo si je jen půjčit a 

vyrazit. Na Zelený čtvrtek, Velký 

pátek a Bílou sobotu jsme chodili po 

vesnici, řehtali a klapali a musím říct, 

že jsme si to užívali. Myslím, že i 

obyvatelům Čepic se obnovená akce 

líbila, a poděkovali nám bohatou na-

dílkou. Celou akci jsme ukončili v 

hasičské klubovně. 

Ladislav Prchal junior (13 let) 

 

4.4. 2015 jsme si poprvé dali o veli-

konoční sobotě sraz v klubovně, aby-

chom společně vytvářeli, navzájem se 

inspirovali, učili se a prostě byli po-

spolu. 

Účastníků i místních kreativců se se-

šlo nad očekávání, ani potřeba věno-

vat se domácím velikonočním přípra-

vám nás od sobotního setkání neodra-

dila. 
 

Na stolech v klubovně i na terase 

venku (počasí nám vcelku přálo) se 

objevilo několik improvizovaných 

stanovišť, kde se zájemci mohli nau-

čit plést košíky, malovat vajíčka vos-

kem, plést pomlázky, připravit a de-

korovat velikonoční věnečky, zdobit 

perníčky bílkovou polevou, batikovat 

vajíčka i další techniky výzdoby veli-

konočních kraslic jako například ba-

vlnkami, krajkami, polepováním atd. 

Po celou dobu bylo zajištěno i výbor-

né občerstvení, prostě vydařená sobo-

ta.                                          -jk- 
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Na velikonoční pondělí se v Čepicích s koledníky dve-

ře netrhly. Malí kluci běhali od chalupy k chalupě         

s pomlázkou a ty své koše s koledou nemohli ani unést. 

Dospělí koledníci si raději vykoledovali nějaké to štam-

prdlátko, ale všichni se šetřili na odpoledne.  

Ve 13 hodin se to začalo scházet u místní kapličky a 

vyrazili jsme směrem na kopec Čepičná. Když jsme se 

vyškrábali na vrchol ke křížku,spustila se sněhová pře-

háňka, ale nikomu to náladu nezkazilo. Opekli jsme si 

buřty, chlapi narazili soudek s pivem a i něco tvrdšího 

na zahřátí se našlo. Další skupinky našich přátel se ob-

jevily od Budětic a od Dobršína. Přišli celí zasněžení, 

ale s úsměvem na tvářích. Čas nám utíkal v příjemných 

rozhovorech a jak to tak aprílové počasí umí, sníh za 

chvilku vystřídalo sluníčko. U křížku nám náš dvorní 

fotograf Jára Potužník udělal krásnou společnou foto-

grafii. I přesto, že nám počasí nebylo zrovna nakloně-

no, sešlo se nás u křížku víc než 40. Je moc dobře, že 

se přátelství mezi sousedními obcemi utužuje při tako-

výchto společných akcích. Pro všechny zúčastněné to 

bylo velmi příjemné velikonoční odpoledne.   

    -mš- 

UDÁLOSTI OBEC ČEPICE / POZVÁNKY 

Slavnostní vydání poštovní známky

5. června 2015

7.června 

slavnostní vítání 

občánků

v obřadní síni 

MěÚ Rabí

od

15 hodin

do kopce 

aprílové počasí 

až nahorů na horu 

ČEPICE – akce na jaro, léto 2015 
 

30. dubna  Stavění máje s posezením 
 

8.-10. května  Zájezd do Klobouk u Brna 
 

8. května  Svěcení Vintířovy studánky 
(účast na akci pořádané Budětickými) 
 

květen/červen  Turnaj ve stolním tenise 
a nohejbale pro malé i velké 
(info v obchodě) 
 

13. června  Pouťová zábava v hospodě 
   U Polenů, hraje Orchidea 
 

14. června  Pouť 
 

13.-14. června  Výstava v galerii 
   U Valdmanů 
4. července  Společné splutí Otavy 
 

11. července 14.00  Sraz harmonikářů 
červenec/srpen Letní tábor pro děti 
Kurz přežití v přírodě, bližší info v obchodě 
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 MUŠKAŘENÍ  
TEXT A FOTO: TOMÁŠ NÁROVEC 

Chytit rybu se dá mnoha způsoby. 

Některé jsou v dnešní době nepovo-

lené, ostatně kdo dnes chytá ryby    

z hladu, a některé jsou určené jen 

pro určitý druh ryb. Záleží také, na 

jakém typu vody se chytá. U nás je 

lov ryb rozdělen na vody mi-

mopstruhové a vody pstruhové.  

Na vodách pstruhových, což je pří-

pad naší Otavy od Horažďovic až    

k pramenům, není povoleno lovit na 

živou nástrahu. Důvod je jasný, 

pstruh je ryba žravá a chytit ho na 

žížalu není žádný problém, jak zjis-

til snad každý kluk, který se u řeky 

narodil. Proto, aby ve vodě nějaké 

ryby zůstaly, zejména při stále se 

zvyšujícím počtu rybářů a dostup-

nosti vod, je lovení ryb ztíženo růz-

ným omezením. Jedním z nich je 

právě používání jen umělé nástrahy 

- mušky nebo třpytky. 

 Důvod, proč je můj nejoblíbenější 

způsob rybolovu zrovna muškaření, 

je asi ten, že je to způsob aktivní. To 

znamená, že na rozdíl od chytání 

například kaprů, kde se čeká, až ry-

ba najde nástrahu, u muškaření se 

snažíme rybu najít my. Samotné 

muškaření se dá rozdělit podle toho, 

jak nabízíme mušky rybám na něko-

lik základních způsobů - suchá muš-

ka, mokrá muška, nymfování apod.  

Suchá muška má napodobovat 

hmyz plující po hladině. Může to 

být hmyz žijící v okolí řeky na trávě 

nebo na keřích a stromech, který do 

vody spadl nebo byl sražen větrem, 

aniž by to bylo jeho úmyslem a stál 

o to. Jsou to různí brouci, včely a 

motýli. Také to může být hmyz, kte-

rý vodu potřebuje pro svůj život. 

Mnoho druhů jepic, chrostíků, stře-

chatek, komárů a podobné žoužele  

z vody po vylíhnutí vylétá anebo do 

vody klade vajíčka. 

 Na to se ryby těší, protože taková 

tučná jepice kladoucí vajíčka je pro 

ně vítaná pochoutka. Kdo někdy 

zažil večerní rojení chrostíků za tep-

lého červnového večera, kdy se jich 

najednou objeví tisíce a nad řekou to 

vypadá jako mrak a kdy se na hladi-

ně dělá jedno kolečko vedle druhé-

ho, jak ryby chrostíky žerou, tak na 

to nikdy nezapomene.  

Je pravda, že dnů, kdy ryby dávají 

přednost hmyzu plujícímu po hladi-

ně není mnoho, ale chytání na su-

chou mušku patří k tomu nejhezčí-

mu, co muškaření nabízí.  

Někdy vyrazí ryba po mušce tak 

dravě, až vyskočí celá z vody. To 

udělá většinou pstruh, zato lipan 

často sebere nebo spíše vsrkne muš-

ku tak, že to není ani postřehnutelné. 

Rybáři se někdy snaží více či méně 

úspěšně rybu takzvaně "vyházet". 

Do míst, kde rybu předpokládají a 

nebo ji dokonce vidí, se opakova-

ným opatrným nahazováním mušky 

snaží rybu přesvědčit, že takový 

druh hmyzu se zrovna teď líhne. A 

ono to někdy opravdu funguje.  

Má-li muška napodobovat hmyz 

plující po hladině, musí se hlavně 

udržet na vodě, tedy alespoň po do-

bu, kdy je v zorném poli ryby. Toho 

lze docílit vhodným materiálem po-

užitým na její výrobu - nesmí nasá-

vat vodu, musí být lehčí než voda a 

přitom vypadat přirozeně. Používají 

se různé druhy peří, srsti, nití a dnes 

také různé umělé syntetické materiá-

ly.  

Jen namátkou-na napodobení křidé-

lek mušek se často používá zimní 

srst srnčí nebo jelení. Zimní proto, 

že je dutá a lépe plave.  

V současnosti je mezi vazači mušek 

a muškaři asi největším hitem peří 

známé jako CDC, je to zkratka        

z francouzského výrazu "kachní 

prdelka". Peří rostoucí kolem mazo-

vé žlázy vodních ptáků je skutečně 

skoro nepotopitelné a na křidélka 

suchých mušek naprosto ideální.  

Také tělíčka mušek se vyrábí z roz-

manitých materiálů, například z pa-

prsků ocasních nebo letkových per 

bažanta, volavky, páva nebo srsti 

zajíce, králíka, veverky, exotičtější-

ho tuleně, vačice, bobra aj. Další 

část těla mušky jsou nožičky, nej-

častěji se dělají z vyzrálých peříček 

krčních srpků kohouta. Samozřejmě, 

že se může použít peří z kohouta 

žijícího na našem vesnickém dvor-

ku, ale ve světě jsou farmy zabývají-

cí se šlechtěním kohoutů pouze pro 

peří na mušky. Cena takového ko-

houtího péřového skalpu je dost vy-

soká, ale koníček je koníček a je 

pravdou, že se z takového peří motá 

báječně.  

Málem jsem zapomněl na štěty, dal-

ší část tělíčka hmyzu, zejména jepic, 

rostoucí na zadečku. Ty nahrazují u 

umělé mušky jednotlivé paprsky      

z peří, většinou se dělá malý svaze-

ček, i když má většina jepic maxi-

málně tři.  

pokračování příště 



8 

Rábské noviny č. 29 

pokračování příště 

ŠUMAVŠTÍ MUZIKANTI  

TEXT: BOHUMIL ZÍKA „KRONIKA RODU ZÍKŮ“  

V první části programu jako u větši-

ny jiných cirkusů bylo na pořadu 

vystoupení se lvy. 

To proto, že pro toto číslo se musela 

stavět železná mříž, což by během 

představení zabralo příliš času, ne-

boť stavba kytrul trvala patnáct mi-

nut. Stavělo se tudíž již před zaháje-

ním představení.  

Krotitelem lvů byl Němec. Ke lvům 

do kytru nešel jinak než nalitej jako 

bambul. Tak to říkali naši hoši. Prý 

aby si dodal kuráže. Štěstí měl, po 

celou dobu jeho působení u tohoto 

cirkusu žádný ze lvů jej ani jednou 

nenapadl. Z toho se usuzovalo, že 

příčinou byla kořalka. Lvi museli 

být výpary, které z jeho úst šly, na-

prosto omámeni anebo také ožralí a 

přešla je chuť si občas se svým kro-

titelem pohrát. Jak si lvi dovedou 

někdy pohrát, o tom jsme se později 

přesvědčili sami, když zde v další 

sezoně byl český, tehdy na západě 

populární krotitel lvů a tygrů, Vojta 

Trubka, rodák z okresu strakonické-

ho.  

Během sezony byl několikrát a do-

konce velmi vážně potrhán tygry a 

lvy, že si musel delší dobu poležet v 

nemocnici.  

Další číslo obstarali velbloudi, které 

předváděl pan Leon, rodem Angli-

čan a mimo to štalmajstr, česky stáj-

mistr. Rozuměl totiž velmi dobře 

zvěři i ji léčil. Jenomže velbloudi 

jsou velbloudi, a tak toho s nimi 

moc neukázal, až na to práskání bi-

čem a honění velbloudů kolem ma-

néže. Nu, ale aplauzu se stejně do-

čkal, ovšem nevím, zda platil těm 

velbloudům, či práskání bičem.  

Ostatně Švýcaři na aplauzu nijak 

nešetřili, to je už nestálo nic. Dalším 

číslem byli mulati se svými kovboj-

skými hrami.Házeli lasem, stříleli, 

házeli nože atd.  

Byl to bratr se třemi sestrami. Jejich 

matka pocházela z Bukovníka, ves-

nice nedaleko Nezdic. Jak se dostala 

do Německa, nevím, ani jsme se s 

těmito lidmi nebavili, protože mulati 

byli bezcharakterní. Jen to bylo jis-

té, že rodačka z Bukovníka měla za 

manžela černocha. Matka Češ-

ka,otec černoch, tito mulati nemohli 

nás, Čechy, ani vidět. Zřejmě asi ani 

svoji matku ne, protože se mulátek 

jednou dokonce opovážil nadávat 

jednomu z našich rekvizitářů do čes-

kých psů. Ale jak se říká, pro hubu 

na hubu, dostal od Pepíka takovou, 

že mu na příště přešla na takovéto 

výstřelky veškerá chuť. Odnesl to 

nějaký ten jeho zub a tvář, se kterou 

se pak po celý týden v manéži neob-

jevil. Stížnost k ředitelství mu nic 

nepomohla, nakonec se musel ještě 

před všemi našimi lidmi omluvit, 

když otec pohrozil řediteli stávkou a 

stížností na český konzulát. A to si 

ředitelství rozmyslelo, neboť bez 

mulata by se cirkus obešel, nikoli 

však bez našich spolupracovníků. 

Pepík mu pak stejně celou sezonu 

hodně znepříjemňoval, ta facka ne-

byla poslední.  

Byl to hezký chlapík,černý, ale jeho 

duše musela být daleko černější.  

Artista byl ovšem velmi dobrý, jeho 

vystoupení mělo vždy velký úspěch. 

Více dobrého o něm již nemohu říci.  

 

Dvanáct nádherných koní se vřítilo 

do manéže a za nimi sám pan princi-

pál Brčko. Na sobě elegantní frak, 

který by jistě líp slušel štíhlejšímu 

muži, avšak od doby, kdy přestal s 

akrobacií na laně, mu začalo růst 

potěšitelné bříško. Pohyboval se 

však po manéži podivuhodně mrštně 

i bičem práskal na výbornou. Toho 

však příliš nepoužíval, koně ho po-

slouchali na slovo.Vcelku možno 

říct, dobré cirkusové číslo. Další, 

velmi efektní vystoupení předvedl 

už se ženou, oba původem Finové. 

Na vysoké tyči odváděla Finka per-

fektní akrobacii. Její muž balanco-

val, tyč na rameni.  

 

Tři slony, z nichž největší a i nej-

starší byla Róza, jste mohli vidět v 

dalším programu. Přiváděl je do 

manéže sám nejmladší z bratrů 

Knie, nyní už pasovaný na preziden-

ta společnosti, Karel. V hledišti na-

stal vždy naprostý klid, když Róza 

pomalu lehala na krotitele. To snad 

ani není možno pochopit, jaký toto 

velké zvíře má cit, když by stačil 

jeden milimetr k tomu, aby byl na 

zemi ležící artista rozmáčknut jako 

citron. Výdech úlevy se ozval po 

celém cirkusu, když oba pak vstali. 

 

Nyní už jsem se těšil na klauny,kteří 

snad tehdy byli nejlepší na celém 

světě. Byli to tři Cavallini, z nichž 

nejlepší se jmenoval Rodolfi. Roze-

ný klaun, v jeho každém vystoupení 

jste mohli nalézt nějakou obměnu.  

A vždy lepší a lepší. Lidé šíleli smí-

chem, když jen vešel do manéže. 

Měli takový rozmanitý repertoár, že 

mohli hrát nejméně čtrnáct dní a 

vždy ukázat něco jiného.I jejich pes, 

bílý buldok, byl velmi komický. 

Svoji roli hrál důležitě a ku konci 

čísla se poctivě a zuřivě zakousl do 

zadnice klauna Rolfa. Byl si asi vě-

dom, že dobře hraje, neboť se dove-

dl obecenstvu poklonit.  

 

Kapitola čtrnáctá: Seznamuje čtenáře s programem cirkusu, s artisty a jejich kvalitami  

jak mravními, tak i fyzickými 
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LEGIONÁŘI Z RABÍ, BOJANOVIC A ČEPIC VE VELKÉ VÁLCE  

TEXT: LADISLAV VOKATÝ 

Jak se vyvíjely události směřující k 

první světové válce :   

28.6. 1914    sarajevský atentát na 

následníka rakousko – uherského 

trůnu Ferdinanda d´Este a jeho choť 

Žofii Chotkovou. Rakousko- Uher-

sko předložilo Srbsku ultimatum a 

žádalo odpověď do večerních hodin 

25.července 1914. 
 

28.7.1914    císař František Josef I. 

vydal vyhlášku „MÝM NÁRODŮM“ 

a vyhlásil pro celou monarchii všeo-

becnou mobilizaci 
 

28.7. 1914   vyhlásilo Rakousko -

Uhersko Srbskému království válku 
 

1.8.  1914     vyhlásilo válku Němec-

ko Rusku 
 

3.8.  1914     vyhlásilo Německo vál-

ku Francii 
 

4.8.  1914     vyhlásila Velká Británie 

válku Německu 
 

16.8. 1914     vyhlásilo válku Ra-

kousko- Uhersko Rusku 
 

23.5. 1915     vyhlásila Itálie válku 

Rakousku - Uhersku 
 

USA vstoupily do války v r. 1917    
 

 

Češi a podobně i Slováci žili v 

habsburské monarchii, oproti Něm-

cům a Maďarům v nerovnoprávném 

postavení. Zvláště po roce 1867, kdy 

bylo provedeno v monarchii státo-

právní vyrovnání, kdy Rakousko se 

přeměnilo na Rakousko-Uhersko v 

jakési federální uspořádání, sice v 

čele státu zůstává císař, ale stát se 

rozdělil administrativně na Předlitav-

sko / dělící hranicí  byla řeka Lita-

va /, tam byly začleněny země Ra-

kousko, Čechy, Morava, jižní Halič /

od třetího dělení Polska v roce 1795 

Polsko již neexistovalo a o jeho úze-

mí se podělily Rakousko, Rusko a 

Prusko /,jižní Tyrolsko , Slovinsko, 

rumunská Bukovina, Dalmácie a dal-

matské ostrovy ve Středozemním 

moři a Zalitavsko tvořily Uhry / Ma-

ďarsko, Slovensko nazývané Maďary 

Horní země, Sedmihradsko část Ru-

munska, Chorvatsko a Slavonie. Pod 

federální vídeňskou správou zůstaly 

finance, zahraniční politika a obrana. 

Ostatní činnosti v řízení státu byly 

samostatné pro Předlitavsko ve Vídni 

a pro Zalitavsko  v Budapešti. Češi 

ani tentokráte neuspěli se svými po-

žadavky  podílet se na správě a řízení 

mocnářství a nebyli vyslyšeni, zatím-

co Maďaři svou účast na vládě obhá-

jili. Marné byly snahy představitelů 

českých politických stran a sílily 

snahy uvnitř národa po prosazení 

národních zájmů v mezinárodní 

úrovni. Česká veřejnost ve své velké 

většině válku nepřijala. Akty vyhlá-

šení války Srbsku a Rusku v létě 

1914 byly vnímány jako zjevná agre-

se proti jazykově spřízněným Srbům 

a Rusům. Do rakousko-uherské ar-

mády bylo odvedeno více než jeden 

a půl milionu Čechů a ve válce jich 

více než 150 000 padlo. Nepopulární 

válka urychlila poslední fázi národní 

emancipace směřující k vytvoření 

úplné státní samostatnosti. V roce 

1913 poprvé zazněly hlasy vyzývají-

cí k úplnému osamostatnění českých 

zemí. Radikálové z České strany stá-

toprávně pokrokové otevřeně poža-

dovali vystoupení z podunajské fede-

race - soustátí a v květnu 1914 / dva 

měsíce před vypuknutím války /, se v 

tzv. Evropském manifestu obrátili na 

dohodové státy s výzvou ,aby uznaly 

„nezávislé Čechy“.  

Ve stejné době jeden z vůdců domá-

cího odboje Karel Kramář snil o spo-

jení „velkého českého království“ s 

Ruskem v personální unii a sepisoval 

jakousi slovanskou ústavu. Na V. 

Olympijské hry vyslali Češi již vlast-

ní „národní representaci“ zcela oddě-

lenou od rakouské.  

Zatímco v české společnosti v první 

polovině války v r. 1914 a 1915 pře-

važoval jen odpor  k válce, ve druhé 

fázi v létech 1916 -1918 se k němu 

přidalo zvýšené národní sebevědomí 

a narůstající spontánní podpora poli-

tického projektu státní samostatnosti. 

Tuto myšlenku hlavně podporovali 

představitelé různých krajanských 

spolků na území dohodových států, 

zejména ve Francii a Rusku. Česko-

slovenský zahraniční exil v této době 

ještě nevznikal, neboť T.G. Masaryk 

stále ještě pobýval v Praze. 
 

Hlavními organizátory této odvážné 

myšlenky, t.j. založení vojenských 

formací, byli představitelé  českých 

krajanů žijících ve Francii. V té do-

bě ještě chyběla bližší představa, jak 

by měla být vojenská formace orga-

nizována. Snahy pro založení jakési 

vojenské jednotky neustále sílily. 

Čeští krajané založili „Prozatímní 

národní výbor“, který v následujícím 

období zorganizoval mobilizaci kra-

janů žijících ve Francii, kteří by byli 

schopni vstoupit do vznikající vojen-

ské jednotky. V srpnu 1914 z těchto 

dobrovolníků vznikla první rota 

„NAZDAR“.  

Tato rota byla po krátkém výcviku v 

říjnu 1914 nasazena na protiněmec-

kou frontu, avšak v důsledku nedo-

statečného výcviku příslušníků roty a 

i z důvodů nekvalitního velení rota 

utrpěla značné ztráty.  

pokračování příště 

Praporec roty Nazdar při slavnostní 

přísaze r. 1914 
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ    
TEXT A FOTO: MUDR. PAVEL VOSKA 

 

Kdo je to vlastně chalupář?  

Je to šílenec, který své poctivě vydě-

lané peníze, místo aby je utrácel ně-

kde na světových plážích, cpe do 

nějaké rozpadlé barabizny, která ho 

stojí nejen ty peníze, ale i nervy, čas 

a mnoho fyzických sil.  

A proč to vlastně všechno dělá? 

To pro vidinu toho, že až to bude 

všechno hotové bude si to užívat ně-

kde v houpacím křesle a kochat se 

výsledky svého snažení. Nic není 

pravdě vzdálenější než tato předsta-

va.  

Práce na chalupě totiž nekončí nikdy. 

Pořád je co opravovat a předělávat a 

zdokonalovat. Když totiž v tom hou-

pacím křesle otevřete oči, hned vidíte 

tu oprýskaný okap, tu uvolněnou 

tašku na střeše, tu rozpadající se plot 

a je rázem po idyle. A vy si jdete 

natáhnout montérky a s úsměvem na 

tváří se zase vrháte do té sisyfovské 

práce zvané chalupaření. 

Vždyť taky moje žena mě na chalupě 

vždycky hned po ránu uzemní otáz-

kou: „Tak co máš dneska v plánu?“ 

Na to mám chuť odpovědět kacíř-

skou větou: „Nic, dneska se hodlám  

jenom válet.“ Za takovou myšlenku 

by však měl být  každý pravověrný 

chalupář po právu upálen nejlépe na 

hromadě vlastnoručně shrabaného 

listí.  

Zkrátka a dobře, plně platí to staré 

přísloví, že „když máš chalupu, máš i 

p....l v kalupu“. A to nic není proti 

tomu, když máš u chalupy ještě za-

hradu, protože na zahradě, světe div 

se,  roste tráva a ta se musí pomocí 

zahradní techniky posekat, v potu 

tváře usušit, skopit a potom ještě 

škemrat u chovatelů drobného hos-

podářského  zvířectva, aby si to krás-

ně vonící seno alespoň někdo odvezl. 

No a přesně k takovéto otročině jsem 

se před více než třiceti lety upsal i já.  

Do Rabí jsme jezdili vždycky. Žena 

tu s kluky trávila celé prázdniny a i 

když byl její rodný dům ve Dvoře 

rozlehlý a zacházení vlídné, chtěli 

jsme mít něco vlastního. Původní 

záměr byl postavit na zahradě, kterou 

jsme dostali od tchána,  montovanou 

chatu. Po různých peripetiích však 

nakonec zvítězila  myšlenka koupě 

baráčku po starém Přetrhdílovi a po-

stupně jej přestavět. Roli hrála jed-

nak cena a pak také to, že byl k oka-

mžitému nastěhování. K obývání 

byla ale  prakticky pouze jedna míst-

nost  a malý kumbál, kde měl děda 

Přetrhdílo dílnu. S nadšením jsme se 

nastěhovali a započali s přestavbou.  

Když jsem své zvědavé kolegy v 

práci  vždycky informoval, co jsme 

na chalupě dělali, tak se jenom divili: 

„Člověče, zbylo z tý chalupy ještě 

vůbec něco, vždyť ty jenom bouráš.“ 

No, bez bourání není stavění, to je 

jasné.  

Veselejší už byla fáze, kdy konečně 

nastoupili zedníci. Dvojice Ludvík 

Brejcha a Václav Toucha byla ovšem 

k nezaplacení. Něco jsem si s nimi 

užil, než jsem jim dokázal namíchat 

tu správnou maltu, aby byla dost 

mastná a nebyly v ní kamínky.To 

vždycky Ludvík komentoval, že je to 

tou tvrdou hubanovskou vodou. Byla 

s nimi vždycky legrace, jak se doká-

zali hezky popichovat, a tak i ta dřina 

u míchačky se lépe snášela. Měli své 

originální nápady podložené letitými 

zkušenostmi. Tak například při naha-

zování komína pořád prosvítal mast-

ný flek od nějaké zamourované cih-

ly. A tak jsem na jejich radu musel 

sofort do kravína, odkud jsem přinesl 

kravské lejno, které zamícháno do 

malty problém vyřešilo, i když to 

nějaký čas zavánělo chlívem. 

Ostatně  na řemeslníky a vůbec lidi 

kolem jsme měli mimořádné štěstí. 

Bez nich bychom to nikdy nezvládli 

ani v čase, ani v kvalitě, nehledě na 

peníze. Především  vlastní rodina. 

Tchán  byl jakýsi hlavní zásobovač a 

pak tu byli ještě oba švagři. Mirek 

jako traktorista měl na starosti dopra-

vu, Tomáš, protože pracoval v okres-

ním stavebním podniku a posléze ve 

vlastní firmě, zajišťoval veškeré spe-

ciální práce jako obkladače, instala-

téry, topenáře, projektanty a podob-

ně. Můj táta, který se pro myšlenku 

chalupy nadchl, pomáhal při boura-

cích pracích, dojížděl ze Strakonic, 

ale výsledné podoby se už bohužel 

nedočkal.  

Interiéry a vůbec veškeré práce ze 

dřeva má na „svědomí“ strýc Lojza 

Pauer, takto vyučený truhlář, který 

léta pracoval jako vedoucí staveb     

v České televizi. Ten se na několik 

měsíců nastěhoval na chalupu a        

z borového dřeva, které jsme měli 

připravené dávno před tím, než jsme 

začali a které se zpracovalo v tehdej-

ší truhlářské dílně JZD, vytvořil veš-

keré podhledy, obklady i  nábytek.  
 

Spolu jsme pak řešili i stropní trámy 

a v neposlední řadě i vyspravili a 

přelaťovali střechu nad stodolou, 

kterou pak ovšem pokryl eternitem 

mistr Kraucher. To byla pomoc k 

nezaplacení. Dřevěné podlahy dělal 

tesařský mistr  a můj kamarád Jindra 

Prchal a to jsem si tedy taky užil. O 

Jindrovi bylo známo, že byl na štíru s 

osobní hygienou, a tak jsem  s ním u 

té podlahy vydržel jen já. Jelikož 

jsem z práce zvyklý na všelijaké 

„vůně“  tak mi to ani nepřišlo. Nako-

nec jsem  alespoň něco pochytil, pro-

tože mě honil  jako  „Dělej to pořád-

ně, jak jsem tě to učil“.  

Člověk se vůbec při takových čin-

nostech dost naučí, spousty věcí 

okouká, a tak vlastně  chalupaření 

rozvíjí tvůrčí myšlení, vytváří a 

upevňuje dovednosti, které zase 

zpětně, pokud jsou správně použity a 

přinášejí výsledky,  navodí pocity 

uspokojení z dobře vykonané práce.  

Tvůrčí práce je prostě radost a to je 

vlastně na chalupaření to nejkrásnější 

a  nejdůležitější.  

Existuje staré přísloví, které praví,že 

každý chlap má v životě zasadit 

strom, postavit dům a zplodit syna. 

Tak si myslím, že mám víceméně 

splněno a můžu se teď už v napros-

tém  klidu odebrat ke Svatému Jánu. 
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RŮZNÉ / POZVÁNKY 

Dlouhodobě pronajmu zahradu s  ovocným sadem umís-

těnou přímo pod hradem Rabí. 

Pozemek má  velikost cca 5.000m2. 

Vhodné pro chov zvířat, pěstování plodin a rost-

lin,možno pořádat i společenské akce spojené  s hra-

dem, zřídit chatku, dětské tábory apod. 

Podmínky po tel.domluvě, nájem cca 500-1.000 Kč/

měsíc  podle způsobu využití. 

tel. kontakt: 777 688 999 

 

Dne 26.2.2015 uplynulo již dlou-

hých 8 let od úmrtí paní  

Marie Šebelíková, rozené  

Žurylové, rodačky  z Rabí. 
 

Zemřela mladá ve věku 63let.  

Všichni, kdo jste ji měli rádi,  

vzpomeňte si na ni.  
 

S láskou vzpomínají syn Jan s rodinou, 

dcery Marie a Kateřina 

POJEĎTE DO DIVADLA
otáčivé hlediště Český Krumlov

představení Baron Prášil od 16 hodin

pátek 14. srpna 2015

Zájezd je pořádán zejména pro seniory s doprovodem z 

Rabí, Bojanovic a Čepic.

Cena vstupenky 300 Kč + doprava autobusem (bude 

upřesněno).

Počet vstupenek je omezen (20ks), prosíme o včasnou 

rezervaci v knihovně Rabí.

V případě nezájmu z řad mladších a starších seniorů bude 

zájezd doplněn ostatními zájemci.

Všem tento jedinečný kulturní zážitek v prostorách zámeckého 

parku vřele doporučujeme.

Ráda bych všem občanům z Rabí a okolí poděkovala za 

6letou spolupráci a podporu na zdejší poště v Rabí. Od-

cházím a byla jsem tu ráda. 

Věra Švarcová 

Slavnostní vydání poštovní známky

5. června 2015

po skončení nabízí 
ROSa opékání buřtů 

zdarma pro účastníky

Smíšený sbor

24.5.2015
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

 

Úvodem bych rád navázal na minulé 

číslo Rábských novin. 

Obsáhle jsem informoval o odpadech,  

kontejnerech a pořádku. Chtěl bych 

poděkovat občanům, že se pořádek 

kolem kontejnerů zlepšil. Vývoz je 

hlášen pravidelně s předstihem, aby 

nedocházelo        k přeplnění. 

V poslední době bylo pár nedostatků 

zapříčiněných odvozovou firmou 

Rumpold-P, které se řeší. Nadále bu-

deme dělat maximum pro to, aby ob-

čan byl spokojen. Vrátím se 

k monitoringu odpadů kamerou u 

ZKD. Bylo jasně řečeno, že k tomu 

dojde v případě, že zde bude přetrvá-

v a t  n e p o ř á d e k ,  k t e r ý  m ě l 

v posledních měsících vzestupnou 

tendenci. Toto řešení je bič proti jed-

notlivci, který zde způsobuje nepořá-

dek a slušného občana se takový pří-

stup města vůbec nedotkne. Toto ře-

šení zatím není nutné, jelikož je vše o 

50% lepší. 

Firmy zabezpečující kompostování 

bio odpadů mají žně. V oněch hně-

dých nádobách jim občan paneláku či 

bytového domu dává levnou surovinu 

pro výrobu méně kvalitního humusu. 

A ještě za tuto surovinu občan skrze 

město zaplatí 1600 Kč za tunu. Zpra-

covatel díky penězům a surovině do-

káže překrýt skládku komunálního 

odpadu a vysadit zeleň. Nebylo by na 

tom nic divného, kdyby díky mediál-

ní masáži nezviklal zpracovatel i ob-

čana domečku, který po celé generace 

s kompostem nakládá dnes a denně 

obvyklým způsobem. Takový občan 

začne nakupovat v konečném důsled-

ku substrát pro běžné pěstování a 

ekonomika se točí. V mnoha městech 

se již v loňském roce díky dotacím 

pořizovaly kompostéry.  Administra-

ce dotace je v řádu 50 až 100 tisíc 

korun, udržitelnost projektu je pět let 

a kompostér po tuto dobu je 

v majetku města. Uvidíme, kam na-

směrujeme město a občany. U Žínku 

na Rabí již odkládáme trnky, keře, 

větve z prořezů a tuto možnost nabí-

zíme občanům Rabí, Čepic, Bojano-

vic. Tato pomyslná skládka se prů-

běžně bude drtit, až do průměru dřev-

ní hmoty 60 cm. Občané nemusí hle-

dat místo na uložení někde za mezí, 

nebo za peníze města ve sběrném 

dvoře v Sušici. A co to bude stát nás? 

Konečná surovina bude prodána fir-

mě Plzeňská teplárenská k dalšímu 

použití. Klíče od  závory jsou 

k vyzvednutí na MÚ nebo u starosty 

osobně. Pokud se vše osvědčí, bude-

me jednat s občany Bojanovic a Če-

pic o podobném místě v jejich katast-

ru. Kovové odpady můžeme zpeněžo-

vat na místech k tomu obvyklých, ve 

výkupu. Pro ostatní občany najdeme 

způsob jak v k.ú. Rabí tyto odpady 

uložit bez nároku na finanční příjem. 

V posledních dnech jsme před dokon-

čením závěrečného hodnocení dotace 

„Zateplení KD“. Dále jsou v řešení 

dílčí problémy akce „Oprava bývalé-

ho obecního úřadu č.p. 15“, které 

zatím znemožňují proplacení dotace 

v nejbližší době. V listopadu jsme 

řešili riziko krácení, případně  vracení 

dotace kvůli chybějící požární zprávě  

a navazujících vyjádření z HZS 

(Hasičský záchranný sbor Plzeň) a 

Stavebního úřadu Sušice.  Potřebná 

vyjádření se podařilo během dvou 

týdnů vyběhat a předat na stůl SZIFu 

a tím celou věc uzavřít bez ztráty ky-

tičky. Po řádné kontrole ze strany 

SZIFu byly zjištěny další nedostatky, 

zapříčiněné změnami interních pod-

mínek fondu v průběhu realizace, 

které se odstraňují. Sami kontroloři 

jsou nešťastní z podmínek na ně kla-

dených, jelikož jsou i oni kontrolová-

ni dalšími kontrolami. Vše musí sedět 

s interními předpisy, které jsou měně-

ny v průběhu celé akce.  

Dne 2.4. proběhla kontrola Státním 

zemědělským intervenčním fondem 

(SZIF) na udržitelnost projektu multi-

funkčního domu č.p.57, dokončeného 

v roce 2012. Ta bohužel proběhla se 

špatným výsledkem.  Vypsaný dotač-

ní titul byl podmíněn vytvořením 2 

pracovních míst  na 5 let pro zacho-

vání udržitelnosti dotace. Hlavní pod-

mínka, která byla právě kontrolována, 

nebyla dodržena v plném rozsahu. 

Město se v žádosti o dotaci tehdy za-

vázalo vytvořit dva celé úvazky. Sku-

tečně byl vytvořen  pouze 1,5 úvazek  

ze strany města (2 pracovnice Info-

centra, 1 uklízečka), který byl dokon-

ce na 60 dnů přerušen (v r. 2013)  v 

pozici uklízeč-údržbář. Nesoudím 

zde, co se udělalo špatně, ale vychá-

zím ze skutečných faktů celého zadá-

ní dotace, přísných a jasných podmí-

nek dodržení. Částečně jsme problém  

vyřešili zařazením nového pracovní-

ka k tomuto projektu , který nastoupil 

k obci od 1.3.2015 (p. Balcar). Vráce-

ní dotace je, snad se dá říci, zažehná-

no a udržitelnost projektu se posouvá 

o minimálně dva roky.  

Občané, nebojte se, pro Vás se nic 

nemění. Parkování bude probíhat 

z Vaší strany stejným způsobem jako 

doposud, zejména v oblasti náměstí. 

Nebo u někoho z Vás bylo vybíráno 

parkovné v turistické sezoně, když 

jste jeli například pro zmrzlinu? Tím-

to nařízením pouze šetříme obecní 

peníze odváděné zpět státu na daních. 

Ročně se jedná o cca 60 tisíc korun 

z vybraného parkovného. Parkovací 

poplatek není ve své podstatě podni-

katelská činnost. Koneckonců se po-

dívejme na lístky, které nám vyjedou 

z automatů v Sušici či v Plzni. Důle-

žitá informace na nich je, že plnění 

nepodléhá DPH. Viz. Nařízení 

č.1/2015 ze dne 19.3.2015. 

Proběhla reorganizace pracovní nápl-

ně zaměstnanců v Infocentru, což 

nemá vliv na udržitelnost dotace. In-

focentrem se nesmíme oficiálně na-

zývat, jelikož nemáme statut takové-

to organizace podmíněno registrací a 

každoročními poplatky).  
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Proto jsme nadále pouze informač-

ním kanálem především v době sezo-

ny pro turisty hradu a města. O ví-

kendech bude probíhat tato činnost v 

jiném režimu (brigádně) než do-

sud.Vzhledem k faktu, že zaměstnan-

kyně Infocentra a knihovny jsou mat-

ky dětí, chci, aby trávily víkendy v 

klidu se svými rodinami. Jejich náplň 

práce se nově týká i běžné adminis-

trativy úřadu ve všední dny. Napří-

klad vidimace a legalizace pro obča-

ny, vyřizování pošty úřadu, vedení 

pokladny, poplatky obce, evidence 

hrobů, nájemních bytů a pronajatých 

pozemků, úřední desky a další čin-

nost. Nespokojeného občana určitě 

nahlodává myšlenka: To starosta s 

paní účetní (matrikářkou) nebudou 

nic dělat. Opak je pravdou. Kdo je 

znalý běžné agendy MÚ, tak ví, že se 

to nedá v tomto rozsahu adekvátně a 

bez problémů stíhat. Zastupitelnost   

v kanceláři je třeba. Požadavky státu 

a různých úřadů a organizací jsou 

rozsáhlé a mají bohužel vzestupnou 

tendenci. To nás svazuje v běžné čin-

nosti a vzdaluje i potřebné komuni-

kaci s občany. Malá obec dělá v pl-

ném rozsahu vše, co velká obec, kte-

rá má však na jednotlivé agendy lidi, 

kteří mají úzký profil činnosti a tím i 

jasnější odpovědnost. Nabízí se otáz-

ka: Komu v dnešní době ubývá v za-

městnání práce? 

Konečně příjemné téma, které řeším 

s majitelem firmy Adestik z Klatov, 

specialistou na školky a školská zaří-

zení. Mám reference od několika sta-

rostů z našeho regionu, kde již reali-

zace proběhla. 

Havarijní stav střechy a nákladné 

topení (přímotopy) jsou hlavním dů-

vodem změny. 

Původní záměr, nástavba do patra, 

bohužel není možný minimálně         

z pohledu „památkářů“, o běžném 

provozu jedné třídy ve dvou patrech 

nemluvě. Řešením je přístavba míst-

nosti (ložnice pro děti) do zahrady. 

Tím navýšíme podlahovou plochu 

pro 24 dětí, což je maximální naplně-

nost bez výjimky. Klademe si za cíl 

zvýšit kapacitu školky tak, abychom 

měli možnost mít výjimku, tj. další 

čtyři děti navíc, celkem 28 dětí. Jsme 

omezeni současným sociálním zaří-

zením. Současné hygienické předpisy 

stanovují 1 WC, 1 umyvadlo/5 dětí, 

10 cm/ 1 ručník, aby se nedotýkaly. 

Předpisy je nutné dodržet i za před-

pokladu, že se ve školce sejde v prů-

běhu školního roku průměrně 60% 

dětí. 

V projektu počítáme s umístěním ko-

telny a technické místnosti pod pří-

stavbou a zhotovením teplovodního 

topení za pomoci ohřevu tepelným 

čerpadlem. S porovnáním s přímoto-

py, které ročně mají spotřebu v řádu 

100 tis. Kč, je návratnost celého top-

ného systému lehce spočitatelná a za-

tížení emisemi, ať tuhými či plynnými 

v okolí školky je na nule. V tomto 

roce bude připraven projekt a veškeré 

vyřizování s úřady včetně stavebního 

povolení. Projekt a záměr bude           

v šuplíku, abychom mohli čekat na 

vhodné výzvy dotačních programů, 

jak na stavbu, tak na technologii         

v mateřských školkách. 

Máme tři pracovní místa 100% finanč-

ně podporované Úřadem práce. Snad 

mi pečlivý výběr uchazečů zajistí co 

nejméně starostí. 

Jsme v kontaktu se Správou silnic a 

rádi bychom získali nějaký recyklát    

z rekonstrukce silnice Rabí Horažďo-

vice na zadní cestě do Bojanovic. 

Máme zajištěno kácení čepického 

kaštanu pomocí plošiny z Klatov a 

hasičů z Horažďovic v součinnosti     

s firmou ČEZ ( sundání el. kabelu). 

Akce se musela odložit na podzim     

z důvodu silného větru v daný termín. 

Tahle varianta je bez finanční účasti 

města. Moje vyjádření stále platí - 

každému odpůrci tohoto řešení dáme 

k dispozici kaštan a povinně si ho 

dotyčný vysadí půldruhého metru od 

nemovitosti. Ale vážně, zmiňovaný 

strom je rizikový svým stavem, 

zejména kmene. Máme zažádáno o 

převod hasičského automobilu z kraj-

ského ředitelství HZS (je přislíbena 

Tatra 815). 

Jarní svoz odpadu je za námi, pod-

zimní před námi. 

Toho je také celá řada, ale zmíním jen 

to aktuální. 

Voda- porucha dávkovacího zařízení 

chlornanu ve vodojemu mi nahnala 

strach. Našinec není zvyklý cítit ve 

vodě stopy zápachu chloru a důsled-

kem toho je, že se cítí být otravován 

touto chemikálií, potažmo starostou, 

který první za vše může. Dávka, která 

unikla do našeho vodojemu je, v po-

lovině předepsaného dávkování.        

Z dávkovací hadičky unikl obsah v 

době, kdy je spotřeba nejmenší a tím 

se zesílila koncentrace ve vodovod-

ním řadu. V průběhu dne se dostal ke 

spotřebiteli, který odebere z vodoje-

mu cca 90% jeho objemu během 15 

hodin. Jen pro zajímavost: Hubanov   

v poslední době pokrývá cca 10% 

spotřeby vody, zbytek je z vrtu. Díky 

tomu zachováváme vyhovující kvalitu 

vody. 

Dvůr- č.p. 15 bývalý obecní úřad se 

stává bahništěm po srážkách. Řeše-

ním je: šmanda, bagr, odvodnění. 

Služební automobil - je těžké něco 

dělat se zaměstnanci, když je k dispo-

zici jednomístný traktor, nepojízdná 

Babeta a staré kolo. Přeprava nářadí a 

materiálu ve vleku a čelní lžíci není 

žádný med, ať už pro nářadí, tak pro 

řidiče, který má nůž na krku v případě 

nehody. O přepravě lidí ani nemluvě. 

Akceschopnost a přizpůsobení se ak-

tuálním potřebám v našich obcích je 

nula. Starosta má dodávku, ale co si 

budeme povídat, když chceš něco 

zničit, tak to půjč. Všechno špatně, 

soukromá nepojištěná auta jsou zase 

bičem pro mě jako pro starostu, který 

ručí v plné výši za vydání příkazu      

k jízdě havarijně nepojištěným autem. 

Na úplný závěr je třeba připome-

nout, že výše popsané je malicher-

nost - důležité je, aby se účastníci 

nehody, která se stala 19.3.2015      

v Rabí, uzdravili a těšili se pevné-

mu zdraví bez trvalých následků. 

To mohu popřát určitě za všechny 

občany Rabí, Bojanovic a Čepic. 

Miroslav Kraucher 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  

ze dne 19.3.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57  

Počet přítomných zastupitelů 6, tři omluveni-p. Janečková, p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann.  

ZM Rabí je usnášeníschopné.  

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.R.Lupíška a p.B. Růžičkovou a zapisovatelkou I. 

Novákovou. Pro 6  

2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zvolit návrhovou komisi : p.M.Jamrichovou, Pro 6   

3) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje program zasedání včetně doplňujících bodů. Pro 6  

4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje stavbu el. připojení k p.č. 335/3 v k. ú. Bojanovice pod Rabím – a pově-

řuje starostu města Rabí podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou 

firmou ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Pro 6  

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za-

stoupenou firmou MONTPROJEKT, a.s. (Stavba: Bojanovice, 2RDVN,TS,kNN) a pověřuje starostu města 

Rabí podpisem smlouvy. Pro 6  

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění stavby, elektrické přípojky, napojení na komunikaci, napojení 

na vodovod a souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 1582/3 v k.ú. Rabí (majitel Hana Malá). Pro 6  

7) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí žádost pana Tauše, Čepice čp.52 ze dne 4.3. 2015 a schvaluje po-

věření starosty města k jednání s firmou O2 o dočasném sundání kabelového vedení na p.p.č. 890/1 v k.ú. 

Čepice pro pokácení lesního porostu. Pro 6  

8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje opravu odvodnění komunikace v k.ú. Čepice p.p.č. 1184/1 „na návsi“ a 

pověřuje starostu města oslovením minimálně třech firem ke zhotovení nabídek. Pro 6  

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přihlášení města Rabí do spolku Lamberská stezka. Pro 1 (p.Kraucher), 

proti 5. Tento bod neschválen  

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje administraci žádosti dotace firmou DOTin s.r.o. „Rekonstrukce podlahy 

v KD“. Pro 5, zdržel se: 1  

11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 30 120,- Kč Plzeň-

skému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. Pro 6  

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č. 68, 69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vy-

užívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Rabí s firmou Rumpold-P s.r.o. a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. Pro 6  

13) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvy o zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpa-

dů s firmou EKOŠROT spol. s.r.o. a HOLUB - KOVOŠROT s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem 

smluv. Pro 6  

14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje nový Provozní řád veřejného pohřebiště. Pro 6  

15) a) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření provedené starostou v rámci pravomoci udělené 

 zastupitelstvem, č.1 a č.2 změna celkem +5000,- Kč ve výdajích dle schváleného usnesení č.2. Pro 6  

 b) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh rozpočtového opatření č.3 ve výdajích a příjmech dle návrhu. 

 Pro 6  

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podání žádosti pro převedení hasičské automobilové stříkačky z HZS PK 

krajské ředitelství z důvodů špatného technického stavu současné CAS. Pro 6  

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje kladné vyřízení žádosti o pronájem nebytových prostor v budově TJ So-

kol (17,55 m2) pro obyvatele č.p.139 a stanovuje výši nájmu 240,-Kč za celý prostor měsíčně, tj. 120,-Kč 

měsíčně pro jeden byt. Pro 6  

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.1 a č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí s manželi Koukolovými 

na prodej p.p.č. 415/1, 415/22 , 415/29 v k.ú. Rabí. Pro 6  
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RECEPT  

TEXT: FRANTIŠEK PODLOUCKÝ 

Rukola  100g 

lískové oříšky 50g 

olivový olej 2 dcl 

česnek 2 stroužky 

sýr Parmezán 50g 
 

Vše rozmixujeme. Používáme na těstoviny i vařené 

brambory. 

Ledový salát 50g 

Rukola  50g 

Radicchio salát 50g 

Friseé salát 50g 

cherry rajčátka 100g 

 

Dobrou chuť. 

Carpe Diem. 

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozšíření veřejného osvětlení Čepice dle návrhu a pověřuje starostu jedná-

ním o ceně paušálu. Pro 6 Zastupitelstvo města Rabí schválí navýšení paušálu VO Rabí (nové osvětlení) po 

kolaudaci. Pro 6  

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr novostavby rodinného domu na p.p.č. 629/2 v k.ú. Bojanovice pod 

Rabím a napojení na místní komunikaci p.č.1257/1. Pro 6  

21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vydání nařízení č.1/2015 města Rabí, kterým se vymezují oblasti obce, ve 

kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Pro 6  

22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ceny za parkování na úsecích komunikací dle nařízení č. 1/2015. Motocy-

kl 20,- Kč za den, vozidlo do 3,5t 40,- Kč za den, vozidlo nad 3,5t 80,- Kč. Pro 6  

23) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě s manželi Novákovými 

na prodej p.p.č.1257/1 a 1257/2. A pověřuje starostu podpisem. Pro 6  

24) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vydání žádosti města Rabí na úřední odhlášení trvalého pobytu Kateřiny 

Tvrdé z č.p. 15 na ohlašovnu MÚ Rabí v č.p. 57. Pro 6  

25) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje obsazení bytu č. 6 ve druhém podlaží č.p. 149 pro Evu Tancošovou na 

dobu určitou s možností prodloužení. Pro 6  

26) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje bezplatné propůjčení inventáře Muzea řemesel panem Balcarem pro po-

třeby města Rabí. Pro 6  

Máte zájem být informování SMS službou o obsahu hlášení místního rozhlasu? 
V některých částech obce je hlášení špatně slyšet, proto nabízíme občanům možnost být informování i když se ne-

nachází v místě hlášení. 

Zašlete, přineste na městský úřad jméno a číslo mobilního telefonu, na které chcete být informováni a služba vám 

bude zdarma zasílána. 

Dressing 

med     1 lžička 

Dijonská hořčice  1 lžička 

Balsamico ocet1   l  lžička 

olivový olej          1 dcl 

česnek  1 stroužek 
 

Vše dobře smícháme. 

Tato zelenina má neopakovatelnou chuť a zpestří nejen saláty, těstoviny, pizzy, masová jídla, přílohy… 

Rukola pochází z Apeninského poloostrova a obsahuje mnoho vitamínů ( vitamín C, Betakaroten), které prospívají 

lidskému zdraví a posilují naši imunitu. Rukola má štiplavou a nahořklou chuť. Doporučuje se ke konzumaci 

s příchodem jara, jelikož příznivě působí na psychický stav a únavu těla. Nejlépe chutná čerstvě utržená. 

Různé druhy listových salátů dobře opereme a naškubeme  

na malá sousta. Cherry rajčátka rozpůlíme. Vše dáme do 

misky, přidáme dressing, promícháme a hned podáváme. brambory 250g 

máslo  10g 

olivový olej 10g 

sůl 

Rukola 10g 

 

Uvařené brambory rozšťoucháme, přidáme rozpuštěné 

máslo, sůl, olivový olej a nakonec nakrájíme rukolu. 

Promícháme a hned podáváme. 

Vhodné jako příloha k pečeným masům. Výborně se 

také hodí pečená červená řepa (viz. recept v minulém 

vydání). 
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Infocentrum & knihovna 
 

pracovní doba   
 

        PO –PÁ     7:30-16 hod 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE 

 

www.sumava-cepice.cz  

http://bojanovice.webnode.cz  

www.mestorabi.cz  

Oslavenci v květnu 2015 
 

80 let Marie BUBLÍKOVÁ   Čepice 

80 let Helena BALOGOVÁ   Rabí 

85 let  Bohuslav BARBORKA  Bojanovice 
 

Oslavenci v červnu 2015 
 

60 let Ladislava DOBIÁŠOVÁ Čepice  
 

Přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Vydává Rabský okrašlovací spolek ROSa  

Sídlo: Rabí 15, 342 01 Rabí , IČO: 22866663  

Vychází 6x ročně. Evidenční číslo MK ČR E 20224.  

Šéfredaktorka: Eva Dušková  

Adresa: Rozsedly 20, 342 01 Sušice, tel.: 724 296 137  

rabskenoviny@seznam.cz, www.rosarabi.wz.cz  

Redakce: Marie Jamrichová, Drahomíra Houdková  

Grafická úprava: Eva Dušková  

Náklad 250 kusů. Noviny jsou zdarma.  

Číslo účtu spolku ROSa je: 239324891/0300  

E-noviny, ke stažení a odebírání také na webu: www.mestorabi.cz/rabske-noviny 

Uzávěrka příštího čísla je 31. května 2015 

„KDO Z JARA NESEJE, NEMÁ Z PODZIMU CO SKLÍZET.“ 
         ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ 

SLOVO ZÁVĚREM  

Česká pošta, s.p.  
 

OZNAMUJE 
změnu hodin pro veřejnost od  

1. května 2015 
 

 

PO,ST,PÁ 13:00 - 16:00 hod 

ÚT,ČT  8:00 - 11:00 hod 

ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO Sušice 

svolává 

ČLENSKOU SCHŮZI 
dne 15. DUBNA 2015 

v  18:00 HOD 

v RÁBSKÉ HOSPŮDCE (p. Svatoš) 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti členského výboru 

3. Zpráva vedoucích prodejen 

4. Zpráva o činnosti družstva 2014 

5. Volba delegáta a náhradníka na shromáždění 

6. Informace o shromáždění delegátů 2015 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Srdečně zve Členský výbor ZKD 

Ve středu 25. března zavítaly do Městské knihovny Rabí 

děti z místní školky. Každoročně jim paní knihovnice       

v rámci akce Březen měsíc čtenářů představí jednu knížku 

určenou jejich věku. Tentokrát jsme si povídali o Rumcaj-

sovi. Nejprve jsme si ukázali všechny tři díly Rumcajse, 

Manky a Cipíska v knižní podobě, pak děti dostaly za 

úkol vybarvit tématické obrázky. Předškoláci pilně vybar-

vovali, menší děti se také snažily. K tomu si jeden příběh 

poslechly od paní knihovnice a druhý převyprávěný z CD 

přehrávače. Když byly všechny úkoly splněny, obrázky od 

velkých dostala knihovna dárkem. Pak se šlo do učebny, 

kde děti (skoro s otevřenou pusou) zhlédly jeden díl Rum-

cajse za pomoci dataprojektoru, takže si připadaly jako    

v kině. Při odchodu se ještě na úřadě pochlubily svými 

výtvory a dostaly drobnou odměnu. Brzy se těšíme na vi-

děnou.                        -rk- 

Zemřeli 

Vojtěch NAUŠ  Bojanovice 

Marie HAVLOVÁ Bojanovice 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 


