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V

ozím si
kamínky z cest a
výletů. Válí
se všude po
policích, u
kytek, na stole i venku. U
mnohých si už nepamatuji,
odkud pochází. Jsou to zkrátka kamínky z cest. Jedno mají
společné: když je sbírám něčím mě zaujmou. To je pravidlo výběru. Po příjezdu domů, jak mávnutím kouzelného
proutku vypadají jinak! Obyčejně. Jeden jako druhý. Je to
prostředím, podnebím, návratem? Marností konce? Přesto
jsou symbolem, díky němu
některé vzpomínky nevyblednou, a tak obojí hromadím
dál. Vnímám je s různou intenzitou, třeba dokud je nevytlačí něco nového - nadcházející podzim.
Podzim byl pro mne vždy
šťastným obdobím - těšila
jsem se na narozeniny. Být
starší bylo mnohem lepší. Nyní starší rozumem a věkem
hledám léto v každém podzimním dni a těžko se s ním
loučím. Co je mé vzdychání
proti jiným, kteří na podzim
ožívají, lépe se jim dýchá, pro
které je podzim úspěšnou revizí jarních a letních prací,
těm, co se těší do školy a co
teprve ti, co se nemohou dočkat sněhu a nového vína!
Podzim je zklidnění energetického léta a skládání účtů, prověrkou horkých letních lásek,
jestli nevychladnou. Hledíme
zpět a rozumujeme, jako já
teď: o kamínkách a jako podzimní dítě, nejstarší ze třídy o stárnutí.
Příjemné počtení.
Eva Dušková

Nemusíte mít děti v předškolním věku, abyste mohli potkat p. Hudovou. Žije v sousedních Buděticích a desítky let strávených v
rabské školce ji s tímto místem neodmyslitelně pojí. Proto jsem ji požádala před odchodem o rozhovor.
Paní Hudová, vy odcházíte z mateřské
školky v Rabí do starobního důchodu.
Vlastně dnes (30. září) budete poslední
den v zaměstnání. Kolik let jste tady prožila?
V Rabí jsem s Drahunou (pozn. Drahomíra
Houdková – ředitelka MŠ) celých 25 let.
Ale pracovala jsem zde předtím od roku
1984, jen jsem neměla stálou smlouvu a
různě jsme se střídaly s dalšími kolegyněmi v Buděticích. Zažila jsem tak paní
Adamcovou, v Rabí pak pí. Zemenovou a
ředitelku Blanku Růžičkovou. Musím říct,
že se mi se všemi moc dobře pracovalo.
Měla jsem štěstí.

30.9. - p. Dagmar Hudová s dětmi

Poděkování a loučení se starostou města

Chtěla jste vždycky pracovat s malými dětmusí mít řád. Předškoláci se to potřebují
mi?
naučit do školy a pokračuje to celý život.
Ano. To vždycky. Byla jsem na gymplu a Mrzí mě někdy, že to, co děláme s dětmi
pak jsem šla na pedárnu do Prachatic. Začí- ve školce, je pro dobro dětí a doma je to
nala jsem ve školce ve Strakonicích a pak jinak. Vždycky jsem pro ně chtěla to nejve Volenicích. Protože jsem se provdala do lepší.
Budětic, přešla jsem ze Strakonicka na
Klatovsko, kde podmínky byly těžší, mys- Představte si, že vyučujete předškolní pelím tím hlavně politické a místo ve školce dagogiku. Co byste kladla studentům na
nejisté. Po víkendech jsem tedy jezdila na srdce?
vychovatelskou nástavbu do Karlových
Poznávat a poznat děti, které máte na staVarů.
rosti a pak je v tom smyslu rozvíjet. Ke
Práce s dětmi je práce s rodinou. Souhla- každému přistupovat individuálně, to děti
potřebují.
síte s tímto tvrzením?
S tím souhlasím, ale s tou rodinou je to
někdy těžší než s dětmi. Děti můžete ještě
ovlivnit, rodinu těžko.

Jsou některé děti, na které nemůžete zapomenout?

Je jich pár. Některá jména zaniknou, ale
Když se zamyslíte nad celou dobou stráve- vzpomínám si na jedny sourozence ze Strakonic (to jsem byla ještě ve Strakonicích),
nou v Rabí, je nějaké období, o kterém
měli jenom maminku, byli vycepovaní,
můžete říci, že bylo „nejlepším časem“?
poslušní a samostatní již při nástupu do
Já myslím, že všechno bylo fajn. Celou
školky. Občas i malé děti prožívají ve školdobu. Jak jsem řekla, měla jsem štěstí na
ce svojí první lásku. Za 40 let ve školství si
lidi. Ve škole jsme měli na praxi jednu pa- nevzpomenu na všechna jména, vždyť
ní učitelku, která mi byla velkým vzorem a učím děti svých dětí.
pak moje kolegyně, které jsem potkávala
po celou dobu. Měla jsem ve třídě také 35 Máte nějaké plány, čemu se budete nyní
dětí a nemůžu si stěžovat. Všechno jsme to věnovat?
zvládli. Je pravda, že děti byly víc ukázně- Mám ještě oba staré rodiče. Bydlíme odděné, poslušné a respektovaly nás jako učite- leně a potřebují, aby se o ně někdo staral.
le. Dnes je jiná doba, taková moc uvolně- Vaření, úklid a tak. Jsem ráda, že jsem se
ná. Také se objevují všelijaké novoty, které dočkala důchodu. Také mám dost spolužáse nakonec minou účinkem a stejně se tak ků, kteří se toho už ani nedožili. Naštěstí
vracíme k původnímu, dávno osvědčenéjsem zdravá, i když tělo je opotřebovaný.
mu.
Všechno má svůj čas a je to tak, jak to má
Co si myslíte, že je ve výchově dětí nejdů- být. Když mi dnes utíkají děti na vycházce,
ležitější? Co jim můžete jako pedagog pře- už je nedoženu (smích). Žádné velké plány
nemám, určitě přijde něco pěkného.
dat?
Vzory. Naučit je být důsledný. I když se to Přeji vám hodně spokojenosti a pevné
zdraví. Děkuji za rozhovor.
-eddětem moc nelíbí, ale pro budoucí život
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nám bude odpuštěno, že jsme jej posu- Na podstavci s bílým ubrusem stála
nuli blíže k obci o 82 m.
naše socha Panny Marie, kterou jsem
nechal zrestaurovat.
Ale snad trochu popořadě!

J

aro roku 2015 a jeho větrné počasí
způsobilo pád železného kříže u
bývalé cesty do Vlkonic. Škoda, jak
zanikají staré cesty, zanikají i tyto
drobné památky. Je to dílem doby,
osudu nebo lidí, kteří se tváří nevšímavě? Kdo ví. Jisté je, že tyto památky
nás provází od nepaměti a dotváří tím
prostředí, ve kterém žijeme, náš domov.
Jaká událost se pojí k tomuto kříži,
který stál u cesty na dvoumetrovém
kamenném podstavci, dnes nikdo neví.
Zůstal jen zakreslen ve starých vojenských mapách, které také již nikdo nepotřebuje. Snad jen malá vzpomínka
na modlitby u tohoto kříže, které doprovázely velikonoční hrkání dětí
z Bojanovic. Jak praví pamětníci: „…
chodili jsme od kříže ke kříži“. Na
mysli měli i kříž, který stával na kamenném mostě přes Černíčský potok
směrem na Horažďovice. Ale i ten se
stal obětí doby – úprava silnice a její
rozšíření spolu s dobou osmdesátých
let. Kde je mu teď konec? Kdo si na
něj vzpomene?

Macháčkovi ze mlýna, V. Růta, P. Nový

Magdalena Vlková se sochou

Současné umístění křížku u hl. silnice

Restaurátorské práce se ujala paní
Magdalena Vlková, která také přijala
pozvání na naši pouť a osobně tuto
sochu signovala. Modlitbou a posvěcením páter Vavřinec vrátil našeho
světce do naší kapličky. Mohu jen
dodat, že paní Magdaleně Vlkové naše
kaplička a náves natolik učarovala, že
restaurátorské práce, které prováděla,
jsme dostali darem! (mimochodem,

Ale vraťme se zpět. Kámen leží vyvrácen na zemi a u něj rozlámaný litinový kříž. Trochu smutný pohled, který ve mne evokoval dát se do díla!
Zajistit odvoz na místo, kde bude
opraven, zajistit nějakou sumu finančních prostředků a několik nadšenců,
kteří pomůžou. Spousta práce. Hlavně
s křížem, který byl neopravitelný. Nezbylo než sehnat jiný. I to se podařilo.
Teď již jen opískovat, natřít, opravit
kamenný podstavec, připravit betonové
lože, usadit jej a zkompletovat. A místo, kde jej postavit! Samozřejmě aby
bylo dostupné po obecní cestě.
S laskavým svolením majitele pozemku p. Jiřím Štěchem z Malých Hydčic
je nyní usazen přímo na rozcestí. Snad

V den Bojanovické pouti byl tento křížek v celé své kráse a za doprovodu
snad celé obce znovu vysvěcen panem
páterem Vavřincem Skýpalou.
Ale
naše pouť tímto nekončila. Jen co se
procesí vrátilo ke kapličce a p. Vavřinec odsloužil bohoslužbu slova, čekalo
na přítomné další překvapení.
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měl jsem tu čest ji o několik měsíců
dříve u nás oddat a její svatební foto
dotváří exteriéry z naší návsi)
Aby překvapení nebylo dost, tak do
třetice. 8. srpna jsme se (pár přátel)
vydali do Slatiny na akci „Slatinský
patník“.

Akce dopadla výborně, přivítal nás
starosta Slatiny a organizátor p. Václav Vachuška a za chvíli už jsme tesali
symbol Bojanovic do krásného kusu
kamene – pardon – trachytu. Po několika hodinách práce, jsme si domů
vezli Slatinský patník přátelství.
Po krátké schůzce na návsi bylo rozhodnuto. Patník přátelství bude umístěn na čestném místě vedle kapličky.
Tak se také stalo o bojanovické pouti
L.P. 2016, za přítomnosti Slatinských
přátel a Oplovy dechovky.
Křížek je po 30 letech vyloven

Pamětníci říkají: „...jedna bába povídala, že jej shodili do potoka!“
No, mně to nedalo a za pomoci přítele
p. Nico Kwaadsteniet z č. p. 18, jsme
prozkoumali potok pod mostem – po
proudu i proti proudu. Nebudu Vás
dále napínat, ta bába měla pravdu!!

Zástupci obce Slatina a Bojanovice

Na návsi bylo mimo jiné několik
atrakcí, skákací hrady, dobroty, stále
dětmi velmi žádané malování na obličej a další. Večer nás čekala taneční
zábava, tombola a kapela, která to
umí rozjet! ORCHIDEA!

Můžeme tedy do kroniky zapsat: dne
29. září 2016 byl nalezen a vyzdvižen
z Černíčského potoka železný kříž
s Kristem, původně stojící na kamenném mostě. Pod vodou a téměř metrovou vrstvou bahna se po asi 30ti
letech dočkal … ale o tom až jindy (a
kde vlastně ta kronika je?) .
-pn-

P

oslední červencový víkend byla v
Krásné a slunné počasí a dobrá náBojanovicích k vidění výstava
lada – to byla BOJANOVICKÁ historické techniky, kterou pořádá kažPOUŤ 2016.
dým rokem p. Deklerck. Letos byla
Mně už nezbývá než touto cestou po- nižší účast návštěvníků, protože se
děkovat všem sponzorům, městu Rabí akce překrývala s budětickou poutí,
a obci Budětice, bez kterých by neby- ale doufejme, že příští rok se na unikátní exponáty přijdete opět podívat.
lo možné toto zorganizovat a také
-edVÁM VŠEM, že jste se přišli pobavit
a podpořit nás v naší práci. Díky.
Tentokrát mám pro Vás ještě jedno
překvapení! – opravdu poslední.
V úvodu mého příspěvku jsem zmínil
kříž na kamenném mostě přes potok na Horažďovice.
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Na výlet jsme vyrazili opět na Rabí.
Vždyť proč měnit cíl cesty, když se
nám tam líbí? Po nezbytné zmrzlině
jsme zašli pozdravit pana starostu, škoda, že zrovna nebyl přítomen, tak ho
zdravíme alespoň takto.

oni jsme poprvé uspořádali tábor
pro čepické děti. Jelikož sklidil
poměrně nadšený ohlas jak od dospělých, tak od dětí, rozhodli jsme se, že
letos bude zase.
Rodiče dětí se už od začátku prázdnin Při stezce odvahy jsme zase zjistili, že
vyptávali, kdy mohou svoje zlatíčka se nám na zadním tábořišti usadilo
přivést, jenže počasí si s námi se všemi nějaké strašidlo či duch, ale dětičky
dost pohrávalo. Pěkných dní jakoby
pohledal - jeden den hezky, druhý zase
chladno a déšť. A tak to šlo celý červenec. Přestože jsme poctivě sledovali
předpovědi, tři - čtyři dny vhodné pro
táboření jsme prostě nenašli.
Když pak začátkem srpna zase vykouklo sluníčko, už jsme na nic nečekali a rozhodli se prostě tábor udělat.
Bohužel zrovna v těchto dnech bylo
dost místních dětí na dovolené, na táboře či na jiné návštěvě a tak se na
tábořišti sešlo - oproti loňsku – pouze
osm dětiček.

Oblíbené loňské spaní pod širákem
jsme letos raději dětem neumožnili, a
tak všichni nocovali ve stanech. Zažili
jsme čtyři krásné dny a i když se počasí opět drželo svých nastavených kolejí
a i ten déšť nám poslalo, myslím, že
jsme si to všichni dokonale užili.
Děti si znovu vyzkoušely všechno, co
ke správnému táboření patří – vaření v
kotlíku, posezení u táboráku, výlet,
stezku odvahy, přetahovanou i spoustu
tábornických her. K těm nejoblíbenějším hrám letos zase patřila ta u ohně, u
které nikdo neví, jak se jmenuje, ale
my jí důvěrně říkáme „Šeptanda“. Kdo
si ji nikdy nezahrál, neví, o co přišel.
Takhle třeba vůbec nemůže vědět, co
má Ládík udělat s bobrem z Ameriky,
a to my víme dobře :-)

No a Hance a Danuš, že jsme do toho
zase šli. A já doufám, že si to děti
užily, my tedy ano.
-hs-

O
Výlet do Rabí

byly neskutečně statečné, vůbec se
nebály.

Účastníci

Na závěr patří velké poděkování:
SDH Čepice, že nám tuhle akci
umožnili – jak finančně, tak poskytnutím zázemí v klubovně a na tábořišti. Dále děkujeme Pájovi za nácvik
a odměny pro naše hasičská dítka a
Pepovi za bohaté zásobování z vlastní
zahrádky. A samozřejmě Jirkovi, Láďovi a Vojtovi za pomoc všude, kde
bylo potřeba.

A jelikož jsme letošní tábor pojali
spíše jako soustředění malých hasičů,
došlo i na spoustu tréninku v roztáčení a smotávání hadice, napojování
hadice na proudnici a na troják, připojování koše k savici a znovu a znovu.
Procvičili jsme to mockrát, přesto to
děti pořád bavilo, což bylo moc prima. Snad se jim to v nějaké soutěži
bude hodit.

Z nácviku dovedností
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čepicko-žichovické cyklistické
skupině Skóól jsme zatím do
Rábských novin příliš nepsali, přestože
právě cyklisti patří u nás k těm hodně
aktivním.
Téměř půl roku zaměstnával cyklisty
nápad vypravit se na „Odehrávky hodů“ do Klobouků u Brna na „kolích“.
Nápad Jardy Lohbergera se nejprve
zdál být šílený (vždyť věkový průměr
skupiny Skóól je 54 let), ale postupně
dostával jasné obrysy a nikdo ho již
nechtěl a ani nemohl opustit. Trasu
vybral Ríša Hagara, měřila 324 kilometrů a vedla zčásti po cyklostezkách
a zčásti po silnicích nižších tříd. A jak
to tedy bylo?
16.8., den první: v 7 ráno tedy nakonec naše skupina ve složení Eda Potužník st., Pepa Matějka, Jarda
Lohberger a Jirka Valdman vyráží z
Čepic a v Žichovicích se přidávají
Venca Bublík a Ríša Hagara. Nejnutnější věci si vezeme s sebou. Trasa
vede do Strakonic a dál do Protivína a
Hluboké nad Vltavou. Cíl prvého dne
je Záblatí u Třeboně. Toho bylo dosaženo už v 15:30, ujeto 114 km. Někteří
jsou zklamáni, že cesta uběhla tak
rychle, a tak se vydávají za kulturou
do Třeboně. Tady se překvapivě setkávají s další částí výpravy do Klobouků,
motorizovanými Patlejchovými
z Dobršína. Na zpáteční cestě do penzionu ale skupina zabloudí a najede si
tak dalších padesát kilometrů…

17.8., den druhý: odjíždíme po bohaté snídani a loučíme se s Edou Potužníkem st., který se vydává zpět
domů. Jeho odjezd byl plánovaný a

zleva: J. Lohberger, J. V aldman, E.
Potužník st., J. Matějka, , V. Bublík a

R. Hagara.

S ostatními se pak potkáváme večer s občerstvením a nápisem Pro naše
v hospodě.
přátele z Čepic a sotva něco ochutná19.8., den čtvrtý: výlet po okolí Vel- me, už jsou tu stárka se stárkem, aby
kých Pavlovic, trasa 52km. Auty nás zapojili do moravských tanců.
doráží zbytek zájezdu – Patlejchovi Při nich se pak dozvídáme mnoho
Jana a Karel z Dobršína, Kláskovi zajímavostí, proč se drží tenhle nebo
Pepa a Katka z Čepic a Jiřka Kábová jiný zvyk, jaké jsou součásti kroje,
s Alčou Bublíkovou. Ubytováni jsme jaké jsou povinnosti sklepníka
v pěkné vile, trochu nám kazí dojem „Odehrávek“, jaké stárek se stárky a
jen
jedna
funkční
toaleta další a další. Vrcholem večera je kros prosklenými dveřmi hned vedle jovaný marš, jehož se zúčastňuje i
kuchyně. Ale to nás už nemůže roz- Jirka Valdman. Po půlnoci pokračuje
házet. Večer nás očekává posezení u zábava diskotékou.
Kamila s komentovanou ochutnáv- Sotva „Odehrávky hodů“ končí, strhkou jeho vín a Eliščinými dobrotami. ne se prudký liják, takže i to počasí
nám fandilo, jak po celou cestu, tak
20.8., den pátý: sobota. Začínají
v závěru.
„Odehrávky hodů“, velká sláva, kte21.8. den šestý: neděle. Probouzíme
rou jsme si nemohli tentokrát nechat
se do lijáku, ale už je tu další proujít. Ráno vychází průvod v krojích,
hraje se, zpívá se, tancuje se, lidé
vycházejí z domů a hostí účastníky
průvodu, kam se bleskově zařadili i
někteří naši cyklisté. Aby zapadli,
dostane Ríša také část kroje.

určitě ne z důvodu horší fyzické kondice, vždyť si ještě na zpáteční cestě
„zajel“ . A tím se jeho výkon 272
kilometrů za dva dny stává úctyhodným. Nás čeká nejhorší úsek - Jindřichův Hradec, Strmilov se svým pověstným kopcem Strmilovákem,
Telč – přejezd Vysočiny, jinými slovy – nahoru, dolů, nahoru, dolů. Dojezd do plánovaného cíle Lesonice u
Moravských Budějovic po páté hodi- Odpoledne pokračuje akce na prostoně, ujeto 99 km. Vítá nás hrůzostraš- ru před muzeem, kde stojí ohromná
né ubytování, a tak s nostalgií vzpo- máj, která je tak velká, že se ji nedaří
Loučení
mínáme na včerejší komfort
v Záblatí u Třeboně.
gram – rychle na výbornou polévku
ke Kamilovi a Elišce, pobrat zásoby
18.8., den třetí: dnes máme před
vína na cestu, naložit Jardovi a Jiřce
sebou posledních 111 kilometrů, vydo auta kola a veškerou naši bagáž a
rážíme po osmé hodině a snídani na
pak už na náměstí jen chytit autobus.
chodníku. Trasa vede přes Ivančice,
Tam nás čekají další kloboučtí kamaŽidlochovice a to už se po pravé
rádi, aby nám popřáli dobrou cestu.
straně vyloupne Pálava a my víme,
A že cesta dobrá bude – to jistí náš
že jsme to dokázali! Do Klobouků
starý známý - sklepník, který jede
dorážíme kolem páté hodiny odpos námi.
ledne, ale před tím proběhnou již
první setkání s moravskými kamaráV Brně sice nestačíme koupit vodu
dy, kteří nás očekávají před cílem.
na cestu, ale Jirkovi zakoupíme paruRíša

vyfotit vcelku. Krojovaní účastníci
zvedají stárky na židlích do výše, vše
je provázeno „békáním“ a pro nás
nesrozumitelnými rituály. Nálada je
tu opravdu nakažlivá.

v cíli

ku, takže se až domů může kochat
tím, jak mu vítr věje ve vlasech.
Skončila naše cesta zpočátku nereálná, ale ve výsledku díky našim každotýdenním tréninkům na šumavských kopcích pohodová a úspěšná.
A tak příští rok plánujeme prodloužit
trasu až do Vídně.

Večer je setkání pod májí, hraje skupina Galánka. To už nás jedenáct Skóól!
přestává být diváky a stává se součástí děje. Máme tu připravenu tabuli
6

-jl-, -jk-

H

OLA HOLA škola volá, ale ještě je tu předposlední prázdninový víkend, který patří dětem.
Ač jsme měli dost společných akcí,
dětský den se nesmí opomenout. I
letos se sešla spousta dětí, tak se
mohlo soutěžit ve třech kategoriích –
předškoláci a školáci I. a II. stupně,
rozděleno ještě na dívky a chlapce.
Pája – náš traťový komisař – na vše
dohlížel. Když bylo třeba, trať vyzkoušel a předvedl. Kdo ze soutěžících potřeboval, byli připraveni rodiče, aby svým ratolestem pomohli.
Soutěžilo se v tradičních disciplínách
- jízda na kole či odrážedle, překáž-

kový běh, hod na cíl různými způsoby. Za chvíli se dětem na krku již
houpala fidorková medaile, některým
ne jedna. Komu se medaili nepodařilo získat, i tak byl odměněn sladkostí.
Když bylo odsoutěženo, jen pro zábavu byla připravena přetahovaná. Tady
děti svým nadšením dokázaly zapojit
i dospělé. Ti se se svou pomocí přidávali vždy na stranu slabší poloviny a
na konci se přetahovali už úplně
všichni. V tu chvíli nebylo človíčka,
který by se nesmál nebo neřehtal.
Vloni mělo premiéru družstvo mladých hasičů se svým požárním útokem. Proč měnit to, co je úspěšné –
proto i letos předvedli to, co umí a co
natrénovali. Ale přeci bylo ještě něco

nové - přesvědčit se nechalo i družstvo chlapů a svým požárním útokem
dokázali, že nezapomněli. Sklidili
aplaus a „za odměnu“ nás všechny
zkropili požární hadicí.
A pak již následovalo oblíbené pěnové moře, ve kterém se děti vyřádily
stejně jako v tom opravdovém. Otužilci pak skočili do řeky smýt pěnu, ti
méně otužilí do sprchy. A že při tom
všem vyhládlo, netřeba zmiňovat,
proto nechyběl pořádný táborák, opékání buřtíků a na úplný závěr stezka
odvahy. Byl to povedený den, a proto
poděkování patří všem, kdo tuto akci
připravili, i těm, kdo se jí zúčastnili.
-hw-

Kdo z koho?

pá, a to jsme si mysleli, že víc už pr- pozitivnější zprávou je, že pršet přestává. Hurá.
e sobota 17. září. Už od rána ven- šet nemůže. Omyl.
Soutěžit
se
ale
začíná,
na
řadě
je
útok.
Po útoku dospělých přichází další
ku leje a to opravdu hodně. Počasí
soutěž, a to brčko. V něm naopak
je zkrátka takové, že by ven nikdo
vyhráváme, máme proti průběžnému
nechtěl poslat ani svoje nepřátele,
2. místu v součtu skoro 2 vteřiny k
natož děti. Jenže pouťová hasičská
dobru. Radujeme se, třeba se budou
soutěž ve Volšovech se přeložit nedá,
hodit.
děti na ni poctivě trénovaly a moc se
Poslední soutěží je štafeta. Ta se natěší a tak se slovy „třeba to přejde“,
konec ukáže jako naše parádní discisedáme do aut. Čepické dětské družplína, druhé porážíme o víc než minustvo ve složení Ládík a Amálka Prtu. Dokonce náš čas byl nejrychlejší i
chalovi, Eliška a Mareček Sulánovi,
ze všech dospělých. Takže i ten, kdo
Štěpa Kůs, Dáda Ježek a Dominik
není zrovna nejlepší počtář, si snadno
Zahrádka s velitelem Vaškem Marspočte, že naše zlatíčka berou zlato!!!
kem ml. se tedy vyráží poprat s počaDiplom za 1. místo a krásný pohár
sím i se soutěžemi. Doprovázeni jsou
už toho byl pak jen důkazem.
i početnou fanouškovskou základ- Jako první jdou na řadu děti, naši jako třetí. Po všech třech výkonech Takže, dětičky, moc vám děkujeme
nou.
za takovou krásnou reprezentaci a k
V 1 hodinu odpoledne, kdy se má zjišťujeme, že náš čas nás řadí na průúspěchu všichni moc blahopřejeme.
začít soutěžit, pršet nejenže nepřestá- běžné 2. místo se ztrátou pár desítek
Jen tak dál…
-hsvá, naopak intenzita deště ještě stou- vteřin. Žádná tragédie, ovšem o dost
Další foto na následující straně
7
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A je to naše!!!

čalo u klubovny scházet. Každého
příchozího vítal pěkný pohled na Lásobotu 1. října se v hasičské
ďu Veinfurtera a hlavně na to jeho do
klubovně konala jako každý rok zlatova vypečené prasátko, co se toči"dokempná". Je to ukončení letní se- lo v jeho „prasopeku“. Terasa u kluzóny a letos nám počasí na tuto akci bovny se brzy zaplnila dospělými, na
opravdu vyšlo. Bylo teplo, slunce
hřišti pobíhalo za míčem hejno dětí,
svítilo a kolem páté hodiny se to za- prostě venkovská idylka. Všichni se

V

8

olizovali, protože prase bylo - jako
vždy - skvělé. Samozřejmě bylo třeba
mastné vepřové zapláchnout nějakým
žejdlíkem piva, a tak se jedlo, pilo a
povídalo do pozdních nočních hodin.
Bylo to prostě příjemné rozloučení s
létem.
-mš-

doprovodem. Doufejme, že zde budou hostovat zase příští rok .
-ed-

O

letních prázdninách je velká nabídka kulturních
událostí nejen na hradě Rabí, ale v celém okolí.
Často lidé tráví čas dovolených a prázdnin v jiných místech republiky a světa a také díky tomu jezdí na Šumavu
někteří umělci. Na hradě se opět zastavil Přemysl Rut se
svoji manželkou - Markétou Potužákovou a kamarádkou
Bětou Procházkovou. Jejich pořady jsou zvláštní směsicí
vzpomínek na staré časy v lidových písních a příbězích,
převyprávěné s velikým vtipem a nádherným houslovým

čí se zapojit, radovat se a moc neorganizovat.
ěkolik zdánlivě obyčejných věcí
Děkujeme ti starosto, Míro, kamaráa tolik radosti.
de…
Na Hlinovatkách se jednu krásnou
neděli radovali děti, tátové, babičky, Děkujeme Vám, silní hasiči.
Děkujeme Ti, trpělivý střelmistře.
hasiči, maminky…
Zase příště přijdeme babičky, dědové,
Přetahovali jsme se lanem, stříkali
-elhadicí na cíl, střílelo se ze vzduchov- mamky, tátové a děti.
ky, opékaly se voňavé buřty. A hlavně, šlo se v noci na hrad, na noční
prohlídku s baterkou! No, řekněte,
není to bezva?
A včer oheň a spaní pod hvězdami,
nic krásnějšího není. Měli jsme to
rádi my, naše děti a mají to ráda i
vnoučata. Jen jim to musíme umožnit.
Stačí jít ven. Děti jsou, byly a budou
stejné. Hrají si a vymýšlejí a nám sta-

N

roby destilátů a také chuťové pohárky v ústech se dočkarásný a teplý podzimní den plný sluníčka nás prová- ly. Slivovice, hruška, malina a fernet byly lahodné, i když
zel na našem výletě za krásami nedaleké Blatné. Je pro naši peněženku přece jen poněkud drahé. Cesta zpět
uběhla jak nic a zůstal hezký pocit z příjemně stráveného
to sice blízko, ale podle dávno osvědčené pravdy „co je
-mjza humny, bývá nejvíc vzdálené“ jsme zvolili právě toto odpoledne.
město.
Sešlo se nás u autobusu jen 22 zájemců, ale to nevadilo,
alespoň měl každý volná sedadla k dispozici. Na zámku
již byla objednaná prohlídka, a tak nás velmi mile překvapila naše paní průvodkyně. Byla to totiž bývalá učitelka slečna Brabcová, která v rábské mateřské školce působila v letech 1964 – 66. Dnes je to již šedovlasá dáma,
která dojatě pozorovala naši skupinu, zda neuvidí mezi
námi nějakého známého. Poznala pana Hejpetra, paní
Heřmanovou, Jarušku roz. Turkovou a povídalo se a
vzpomínalo. Na Rabí má dodnes jen samé hezké vzpomínky. Díky tomu se prohlídka prodloužila ze 60 na 90
minut. Ale nikomu to nevadilo, nikam jsme nespěchali,
jen do zámeckého parku krmit daňky. Na to se těšily
zejména děti. Kdy se jim podaří z ruky nakrmit taková
krásná zvířata!

K

Dalším bodem programu byla prohlídka zámeckého lihovaru. Zájemci o exkurzi likérky a pivovaru netrpělivě
postávali před firmou a těšili se, jaká bude ochutnávka
produktů. Bylo zajímavé dozvědět se více o procesu vý9

B

yl to zase jeden z těch krásných
pozdně letních dní, kdy se snažíte nastavovat tvář slunci do posledního doteku teplých paprsků a marně se
snažíte sám sobě namluvit, že léto
stále ještě trvá!
Časem se vyrovnáme s každou změnou a není to jen počasí. Mám tím na
mysli přirozené události v životě člověka, které vždy prožíváme ve společnosti někoho. Minulé zážitky, které máme úplně všichni, pak nejraději
znovu prožíváme s někým, kdo má
podobné zkušenosti, kdo tam byl a
jsme k sobě blíž, rozumíme si a nastávají vzácné a spontánní okamžiky
radosti.

Pohnutý osud rodu Lamberků a chátrající unikátní vyřezávaný exteriér kaple sv. Erazima - rodinné hrobky je smutným důkazem doby.

Jak, kde a s kým to lze prožít, je velmi individuální. Například si zajeďte
se skupinou starších lidí do Nezamyslic a poslouchejte jejich vyprávění…
Měli jsme program: prohlídka muzea, kaple sv. Erazima (hrobka rodu
Lamberků) a kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Celou dobu se nám
věnovala velmi milá paní průvodkyně, která nikam nespěchala a dovolila
nám nahlédnout do skrytých částí
krásných nezamyslických památek.
Na výletě jsem udělala několik pěkných fotografií, které dokreslují celkový dojem příjemně stráveného odpoledne z místa, kde zůstává část
naší historie.

V muzeu kostelů je několik původních artefaktů připomínající starobylý původ obce Nezamyslice a
okolí.

P. Hrbková nezaváhá, ví přesně,
kterým klíčem otevřít dveře kostela. Její tatínek byl až do své smrti
zdejší kostelník.

„Do Nezamyslic jsme chodili
každý rok na pouť. Po obou stranách cesty ke kostelu byly stánky
a všude plno lidí…“ vzpomínal p.
Hejpetr.
Co by to bylo za výlet do Nezamyslic bez návštěvy hostince u Kopů?
Všichni měli chuť zakončit odpoledne právě zde. Počasí bylo přesně takové - dát si studené pivo.

Místní štamgasti se rozveselili, když
viděli p. Hejpetra, který k nim kamarádsky přisedl.
10

Po cestě domů ještě krátká zastávka u božích muk v Domorazech.
se nemohli podívat dovnitř
(příliš malá výprava, aby
nám byla prohlídka umožněna), protože pohled na Sušici
a zvedající se šumavské kopDo hostince přijel také p. Michálek, se kterým ce máte odtud jako na dlani.
Maruška Jamrichová nás sese všichni srdečně zdravili.
známila se stručnou historií a
Ve stejném duchu a podobné sestavě legendou, která se váže k onomu mísúčastníků jsme jeli v září ještě na je- tu a protože sálalo krásné teplo poden výlet, tentokrát do Sušice.
sledních zářijových dní, začal každý
vzpomínat a ukazovat,kde byl, co v
jakých místech kdy stálo a stojí...A
když se vrátím skokem na začátek,
aple sv. Anděla Strážce nad
první slova, která jsem slyšela od
Sušicí je dominantou města.
Myslím, že nikomu nevadilo, že jsme mých pasažérů byla: „No jo, támhle
je rábskej lom.“ Mají domov všude

K

na očích.
Pokračovali jsme na ostrov Santos,
kde bylo ještě otevřeno. Kdo chtěl,
mohl se projít na Špic k řece nebo se
jen rozhlížet a vnímat poklidné odpoledne v přírodě. Mluvili jsme o plánech a dalších výletech na jaro a o
životě vůbec.
Tímto bych chtěla všechny pozvat na
podzimní akce Klubu seniorů, které
jsou poslední čtvrtek v měsíci, jak je
uvedeno dole na stránce v rámečku.
Všem díky za bezva strávené chvíle a
na jaře se budu těšit na shledanou.
-ed-

Hejpetrovi
Pohled z Andělíčku
Ostrov Santos
P RO G R AM K L UB U P RO
S E N IO RY P O D ZI M 2 0 16

VŽDY VE ČTVRTEK
27. října
14:00 Posezení nad kronikou (klubovna)
 24. listopadu 14:00 Lidové písně (klubovna)
 15. prosince 14:00 Vánoční posezení


kontaktní telefon: 604 207 794

Těšíme se na Vás!
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(foto: autor Robert Töpfer)
hráči z celé republiky. Zahrát si přišel i
dlouholetý bývalý starosta Rabí Josef
a hradech Rabí a Velhartice žila Tauchen, který všechny mile překvapil
urozená šlechta a na Rabí dokon- drobnými sponzorskými dary i krásnými příběhy z historie hradu a v druhé
ce špičky Českého království. Není
části i svým hráčským uměním, když
tedy divu, že se zde hrály (s největší
dokázal obrat o body mnohem zkušepravděpodobností) také společenské
nější hráče.
hry.
Na Rabí jsou v archeologické sbírce
První část turnaje se odehrál na Rabí,
hrací kostky a Velhartice mají na šadruhá pak ve Velharticích. Hráči se
chových figurách dokonce postavenou cestou do Velhartic zastavili na zámku
prohlídku.
v Mlázovech, kde na velkých venkovDáma, která je nejstarší deskovou hrou ních šachovnicích sehráli atraktivní
vůbec, se tak na hrady vrátila po dlou- turnaj dvojic, který celkem překvapivě
hých 500 letech. A českou variantu si vyhrála dvojice Bobo Kenza z Prahy
přijela zahrát skutečně elita, mnohoná- spolu s Petrem Zvardoněm z Jablunky
sobný mistr ČR a mezinárodní mistr,
u Vsetína.
předseda České federace ing. V. Křišta,
Velký dík patří především oběma kasdlouholetý sekretář L. Gatnar, další
telánům ing. Karlu Brožovi, který také
několikanásobný mistr ČR Mgr. Roturnaj slavnostně zahájil a ing. Petru
bert Töpfer, který turnaj pořádal a další

N

Rabí

Velhartice
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Mejstříkovi, jenž se svou manželkou
dodal krásné hradní diplomy. Účastníci
si v rámci sponzoringu mohli prohlédnout oba hrady, užít si atmosféru na
hracích stolech ve Velharticích v hradním pivovaru a příjemnou ranní snídani v prostoru druhého nádvoří Rabí.
Nesmírná spokojenost tryskala ze
všech účastníků, turnaj se hrál v příjemné, uvolněné atmosféře, který se
dramaticky dohrával před hospodou ve
Velharticích, kde měl své čestné místo
legendární herec Jan Werich.
Výsledek turnaje kopíroval papírové
předpoklady, vítězem se stal V.Kříšta
(Praha), druhé místo obsadil specialista
na českou dámu J.Dvořák z Nové Vsi
v Krušných horách a bronz bral
„domácí“ budětický R. Töpfer..
-rt-

Mlázovy

Legionáři z Rabí, Bojanovic a Čepic ve Velké válce
text: Ladislav Vokatý

Z

atímco čs. legionáři měli války až
po krk a těšili se domů, v důsledku územních nároků k naší nové republice od Poláků a Maďarů, museli
být nasazeni do dalších bojů, a to ve
vlastní zemi.
Maďarské království se sídlem v
Budapešti se nechtělo vzdát území
Velkého Uherska a zvláště pak Slovenska (toto území nazývali „Horní
země“), které dle mírové smlouvy v
Trianonu se stalo součástí Československa, což Maďaři nechtěli uznat.
Protože jako vyzbrojená součást Rakouska - Uherska měli početnou vyzbrojenou armádu, obsadili nejen Bratislavu, ale postupně celé jižní Slovensko a dále obsadili skoro 1/3 Slovenska. Obsadili Košice, Prešov, Nové
Zámky, Levici a navíc v dubnu 1919
vznikla v Maďarsku Maďarská republika rad, která začala uplatňovat někte-

ré znárodňovací prvky.
Při svém postupu na Slovensko byla v
Prešově utvořena Slovenská republika
rad, která měla sice jen několikatýdenní trvání, ale přesto stačila vydat některé znárodňovací dekrety a na papíře
založit také slovenskou Rudou armádu. Situace na Slovensku byla velmi
složitá, nepřehledná a navíc francouzským legionářům veleli francouzští
důstojníci, italským legionářům veleli
italští důstojníci, to proto, že české
vojsko mělo svých velitelů naprostý
nedostatek.
V polovině června 1919 se situace konečně stabilizovala, a to i v důsledku,
že na Slovensko byly přesunuty čs.
domobranecké prapory z Itálie, a tak v
některých místech čs. oddíly přešly do
protiútoku a Maďaři se museli začít
stahovat na stanovenou demarkační
čáru.
V srpnu 1919 přestala Maďarská re13

publika rad existovat a bylo uzavřeno
příměří. Přesto různé vojenské i místní
šarvátky trvaly po celý rok 1919 a částečně i v roce 1920. Poté čekala 3 legionářské divize a všechny domobranecké prapory postupná demobilizace.
Válečný konflikt na Slovensku si na
československé straně vyžádal 864
padlých, téměř 3000 raněných a další
2000 čs.vojáků zůstalo po skončení
bojů nezvěstných.
Aby byla informace o československých legiích 1914 – 1918 úplná, uvádím jmenný seznam občanů z našich
obcí, kteří do legií vstoupili. Seznam
byl zpracován p. Janem Jirákem z
Okresního muzea v Klatovech v r.
2001. Ke vší snaze, podle dodatečného
zjištění, není tento seznam úplný, zřejmě chyběly další údaje. U jména je
vždy uvedeno datum narození.

Obec Rabí:
Daněk Leopold, 9.2.1895 ruský legionář (RL), četař
Darebný Antonín ,11.2.1895, RL, vojín
Dušek Václav, 6.6.1876, franc. legionář
(FL), střelec
Dušek Vincenc, 1893, FL, střelec
Dušek Juraj, 1888, FL, střelec
Havel Antonín, 29.4. 1895, italský legionář (IL), desátník
Jícha Jan, 13.4. 1893, IL, vojín
Khodl Tomáš, 11.12.1879, IL, svobodník
Kučera Petr, 29.10.1894, RL, neznámo
Pátý Tomáš, 14.12. 1888, RL, desátník
Svatoš Antonín, 11.12. 1887, FL, desátník
Svítivý Antonín, 1868, FL, střelec
Svítivý František,7.10. 1894, FL,
Moissac, četař
Štěpán František, 29.5. 1898, IL, střelec
Vokatý Ladislav, 28. 4. 1894, IL, strážmistr
Heřman Václav, IL
Smetana Matěj, RL ,Vlkonice
Zemen Tomáš, FL, Čímice
Obec Bojanovice:
Barborka Antonín, 25.11. 1897, IL Stará Bystřice, střelec
Barborka František, 27. 7. 1892, RL,
vojín
Havel Karel, 28.10. 1896, RL, vojín
Havel Vincenc, 12. 7. 1896, RL, vojín
Homolka Vojtěch, 15. 8. 1893, RL,
vojín
Kadlec Vojtěch, 14. 4. 1888, IL,
nápředník
Pešek Karel, 24. 2. 1878, IL, střelec
Železný Jan, 5. 5. 1894, IL, střelec
Obec Čepice:
Mašek Václav, 6.12. 1879, IL, střelec
Pecháček František, 16. 8. 1894, RL,
vojín
Po všeobecné informaci o příčinách
vzniku a průběhu československých
legií v Rusku, ve Francii a v Itálii podám informaci o válečné anabázi mého
otce Ladislava Vokatého.
***
Můj otec Ladislav se narodil v pořadí
jako sedmé dítě z devíti dětí rodiny Vokatých, dne 28.4.1894.
Po vypuknutí války narukoval do rakousko – uherské armády 20.6.1915 k
11. pěšímu pluku do Písku, kde se zdržel jen krátce, (vlastně ještě v civilu) a
celý pluk byl na výcvik přesunut do
maďarského města Gyula na maďarsko
– rumunské hranici. Po jednoměsíčním
výcviku byl pluk přesunut na ruskou
frontu. V listopadu 1915 byl celý pluk
převelen na italskou frontu, kde bojoval
u Doberdo, Trident, jadranské pobřeží u
Terstu, Gorice.

hor směr Altissimo v severní Itálii, bojoval u jezera Lago Di Garde. Nejdůležitější bitva byla svedena o vrch Doss
Alto, který byl střídavě v rukách legionářů a střídavě obsazen Rakušany.
Bitva o tento vrch skončila 21.9. 1918.
Italská ofenziva byla zahájena 24.10.
1918 a rakouská fronta byla proražena
30.10.1918.
Za bojové zásluhy v legionářském tažení v Itálii dosáhl otec vojenské hodnosti
strážmistra. Po uzavření příměří Itálie a
Rakousko – Uhersko byl 23.12.1918
zahájen přesun 32. pluku do vlasti, a to
přes Tyrolsko.
Do Českých Budějovic přijeli legionáři
26.12.1918. Jaké však bylo překvapení,
pluk dále pokračoval na Slovensko do
Ladislav Vokatý v r. 1919
bojů proti Maďarům, kteří okupovali
jižní i další části Slovenska. Otec bojoPři rakouské ofenzivě dne 4.9.1917 byl val v místech Košice, Poprad a v maďarském Miškolci. Za bojovou činnost
zajat a na nástupišti při seřazování rakouských zajatců byl šrapnelem vypá- na Slovensku byl vyznamenán 7.6.1919
leným rakouským dělostřelectvem zra- československým válečným křížem s
něn několika střelami do nohou. To se divizijní pochvalou a v r. 1968 medailí
za chrabrost. Demobilizován, a tak
stalo v oblasti Gorice.
S dalšími raněnými zajatci byl převezen ukončil válečné tažení na Slovensku,
do vojenského lazaretu u Neapole. Ces- byl 11.11.1919.
ta trvala několik dní, prakticky bez
ošetření, protože Italové dávali přednost pro ošetření svým vlastním vojákům, zajatci museli počkat, až na ně
přijde řada. Rány na nohou se mu zanítily, hrozila amputace jedné nohy. Po
vyzdravení byl v zajateckém táboře v
Padule i v jiných zajateckých táborech.
Snad bude vhodná informace, jaké
trampoty museli zajatci prožívat.
Jeho spoluzajatci byli soustředěni v
rozbořené loděnici Motfalcone cca 20
km od Terstu, pěším pochodem se přesunuli do Sant Antonia a po dalším pěším pochodu došli do Palmanova. Odtud (asi 30 tisíc zajatců) se rozjížděly
Ladislav Vokatý v r. 1968 na
jednotlivé transporty na jih Itálie po ose
zahradě rodinného domu v
Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna,
Rabí
Faenza, Forti, Rimini, Pesaro, Ancona,
Termoti, Fogia, Potenza a nakonec po Každá válka je špatná a krutá, zvláště
úmorném cestování dorazily do Certoza probíhá-li za účasti civilního obyvateldi Padula.
stva. Vzpomínám si, že otec válku na
Když italská vláda povolila ustavení
Slovensku proti Maďarům hodnotil
československého vojska v Itálii, vstou- jako válku záškodnickou, nepřítel číhal
pil dne 17.4.1918 do československých za každým rohem, obyvatelstvo maďarlegií, byl zařazen do 32. pěšího pluku 3. ské národnosti donášelo zprávy o čespraporu 3. kulometné roty. Po soustře- koslovenském vojsku Maďarům, chodění byli příslušníci 32. pluku převeze- valo se obojetně, doslova zrádcovsky.
ni do Foligna a pak do Assisi, po tomto Maďarští vojáci, asi tento způsob boje
městě pluk dostal své jméno. V červnu jim byl vlastní, prakticky nebrali zajat1918 rakousko - uherská armáda zaháji- ce, dopouštěli se na zajatých čs. vojála velkou ofenzivu, prolomila italskou cích zvěrstev a mučení.
obranu a hrozil postup rakousko – uher- Tato válka, dle názoru mého otce, byla
ských vojsk do středu Itálie a nastalo
lidsky daleko horší než válka rakouskoohrožení samotného Říma. K posílení
uherská a italská.
italské fronty byl 32. pluk nasazen do
další kapitola v příštím čísle
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Recept
Text a foto: františek PODLOUCKÝ

D

nešní recepty jsou zaměřené na zpracování plodů z našich zahrádek. V podzimních měsících již většinou všichni
otrhali poslední rajčata a papriky, než je napadne plíseň, proto si můžeme vyrobit jednoduché čatní (chutney).
Reliš (relish) je netradiční ručně vyrobená příloha k hlavnímu jídlu, budeme ji vyrábět z červené řepy a jako nápoj
zkuste přidat do vašeho oblíbeného nealkoholického nápoje, vámi vyrobený - mátový sirup.

Čatní je tradiční pochoutka indické kuchyně dochucující
jídlo. Má široké spektrum chuti, od ostré, pikantní po lahodnou, sladkou. Povzbuzuje chuť a stimuluje zažívání.
Čatní z rajčat a pečených paprik
červená paprika
oranžová paprika
zelená paprika
zralá rajčátka
cibule nasekaná nahrubo
cukr krystal
bílý vinný ocet

1ks
1ks
1ks
1,5kg
2ks
450g
600ml

Papriky dáme na pečící plech do trouby na 30 min. na
200°C. Porom vložíme papriky do igelitového sáčku, kde
je necháme vychladnout. Po vychladnutí v sáčku je snadno
lehce oloupeme. Rajčata vložíme na chvíli do vařící vody,
vylovíme a oloupeme. Papriky, rajčata a cibuli nakrájíme na kostičky. Všechny
suroviny dáme do hrnce se
silným dnem. Přiveďte je k
varu a pak teplotu stáhněte.
Necháme pobublávat asi 1,5
hodiny, dokud směs nezhoustne do konzistence džemu.
Čatní lze použít k pečeným masům i minutkám, k samot-

Reliš z červené řepy

syrová řepa
1,5kg
cibule (najemno nasekaná) 450g
moučkový cukr
1lžička
bílý vinný ocet
600ml
celé koření:
badyán, skořice, feferonka,
nové koření (4 kuličky)
vše dáme do plátýnka a
zavážeme nití
V hrnci uvaříme řepu doměkka. Po vychladnutí ji
oloupeme a nakrájíme na kostičky.
Do hrnce dáme ocet a cibuli. Vaříme 10 minut. Přidáme kostičky řepy, sáček s kořením a cukr. Mícháme
dokud se cukr nerozpustí, pak přivedeme k varu. Necháme 5 minut prudce vařit,
pak plamen ubereme a mírně
povaříme ještě 40 minut, nebo
dokud směs nezhoustne.
Takto připravený reliš je nejlepší nechat 1 měsíc zrát v
chladnu a temnu, ale je vhodný i k přímé konzumaci.
Vhodný je zejména k sýrům a
hovězímu masu.
Carpe diem

Mátový sirup
lístky máty peprné
50-100g
cukr krystal
300g
několik kapek přírodního zeleného barviva
Mátové lístky a cukr vložte do velké misky a koncem válečku roztlučte na pastu. Pak do mísy
nalejte 300mlvody a nechte lístky louhovat alespoň 2 hodiny nebo do vychladnutí.
Potom směs přecedíme. Přidáme cukr a vaříme za stálého míchání, dokud se cukr nerozpustí.
Odstavte hrnec z ohně, vmíchejte barvivo (není nutné) a uchovejte v chladničce.
Sirup můžete ředit perlivou nebo neperlivou vodou. V kombinaci s vodkou a ledem tak vytvoříte osvěžující koktejl.

VŽDY KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ
KLUBOVNA RABÍ, čp. 15
16 - 17 hodin = skupina starších (8-10 let)
17 - 18 hodin = skupina mladších (5-7 let)

STŘEDA

16:30
…………………………………………..

11.10. Výroba pořadačů na vzkazy
25.10. Halloween - dlabání dýní a malování na obličej
8.11. a 22.11. Výr oba dekor ace, bižuter ie, obr ázků, šišek,
… k prodeji na Jarmark
26.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A NÁŠ
„JARMARK“
6.12. Výroba dárků pro své blízké
20.12. Vánoční mejdan
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STŘEDA

17:30
…………………………………………..

ÚTERÝ, PÁTEK 17:00
…………………………………………..

Usnesení č. 13
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí
ze dne 21.9.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí
Počet přítomných zastupitelů 5, omluveno 4 (p.Lőffelmann, p. Potužník, p.Boltík, p. Janečková přijde později)
ZM Rabí je usnášeníschopné.
1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p.Vl.Sedláčka a p.Vl.Barborku a zapisovatelkou I. Novákovou. Do návrhové komise p. M.Jamrichovou
Pro 5
Tento bod byl schválen
2) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navržený program zasedání.
Pro 5
Tento bod byl schválen
V 18.10 hod se dostavila p. Janečková
3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.12 bez výhrad
Pro 6
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje opravu kanalizace dle nabídnuté ceny 110 000,- Kč firmou Aqua Šumava na
pozemku p.č.464/6 a 1756/3 v k.ú. Rabí a zřízení věcného břemene ve prospěch města Rabí na pozemku 464/6 v k.ú.
Rabí.
Pro 6
Tento bod byl schválen
5) Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje žádost o prodej části parcely 267/1 v k.ú. Rabí z důvodu, že tento pozemek
bude předmětem směny za pozemek 268/10 v k.ú. Rabí ve vlastnictví Klatovského rybářství za účelem sjednocení pozemků k budoucí výstavbě ČOV.
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (p.Lőffelmannová)
Tento bod byl schválen
6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vrácení částky 4.565 Kč za platbu vodného od roku 2006 do roku 2015 v č.p. 28
MUDr. Smejkalovi. Důvodem je použití chybného údaje z vodoměru od r. 2006.
Pro 6
Tento bod byl schválen
7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem nebytových prostor v KD Rabí panu Romanu Lupíškovi za měsíční
nájemné 100 Kč + spotřebovanou elektrickou energii.
Pro 6
Tento bod byl schválen
8) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje pronájem nebytových prostor v KD Rabí panu Petrovi Houdkovi za měsíční
nájemné 500 Kč + spotřebovanou elektrickou energii.
Pro 6
Tento bod byl schválen
9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje přijetí dotace 210.000,- Kč od Plzeňského kraje na akci „Připojení vrtu HV2“.
Pro 6
Tento bod byl schválen
10) Zastupitelstvo města Rabí odkládá základní opravu místní komunikace úseku Cihelna-Rabí.
Pro 6
Tento bod byl schválen
11) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.9, č.10 a č.11 dle přiloženého návrhu.
Pro 6
Tento bod byl schválen
12) ZM Rabí schvaluje záměr stavby RD na pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Bojanovice pod Rabím sl.Kvěchové.
Pro 6
Tento bod byl schválen
13) ZM Rabí schvaluje stavbu „DČOV Bojanovice pod Rabím p.p.č. 343/1“, napojení DČOV do dešťové kanalizace a
smlouvu o zřízení věcného břemene na připojení „DČOV Bojanovice pod Rabím p.p.č. 343/1“ na pozemku 1257/3 v
k.ú. Bojanovice pod Rabím.
Pro 6
Tento bod byl schválen
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Zprávy z městského úřadu
Oprava silnice je hotova. Nový asfaltový povrch slouží převážně obyvatelům Bojanovic a samozřejmě Cihelny. Jedná se o velkou investici, která
nebyla v tomto období plánována.
Vzhledem k cenám ropy a tudíž i asfaltu byla cena o cca 570 tis. nižší než
v roce 2014/2015. Dotace na tento typ
komunikací je minulostí. Zastupitelstvo tímto z části vyslyšelo dlouho
trvající volání občanů Bojanovic a
Cihelny o opravu cesty.
V příštím roce nás čeká oprava kanalizace před Kožnarovými, která je
skládaná z kamenů a její stav je havarijní. V ostatních částech Bojanovic je
kanalizace zatrubněná betonovými
rourami.
Místo pod kontejnery na tříděný odpad bude nově řešeno na vhodném
místě u hasičárny. Stejně tak do této
části Bojanovic budou umístěny vývěsky. Kolna, která se plánovala
umístit u hasičárny, bude stát na jiném vhodném místě.

příjmem obcí a krajů. Kraj obdrží
částku 2.970 Kč, naše obec částku
6.936 a zbylých 23.392 použije ministerstvo financí třeba na úhradu
„zkrachovalého projektu výstavby
elektrárny v Rusku (akce za 3,8 miliardy korun), nebo na rozjezd EET“.
Náklady na zhotovení nového osvětlení zahrnují především zhotovení
projektové dokumentace, poplatek za
územní řízení, výstavbu osvětlení a v
neposlední řadě světelně technický
výpočet osvětlení chodce na přechodu
vč. kontrolního měření z obou směrů
jízdy. V průběhu realizace akce byl
dvakrát posunut termín ukončení,
abychom splnili podmínky dotace, ke
které jsme vázáni. Průtahy při jednání
s úřady a dotčenými orgány, dále hledání vhodného projektanta (který má
čas) nám přidělávalo vrásky na čele,
ale myslím si, že to za ty nervy stálo.
Světla jsou oranžová z důvodu podmínek stanovených nadací ČEZ. Po
dobu pěti let budou stožáry oranžové
a pak je bude možné (nutné) natřít
jiným odstínem RAL, což byla také
podmínka, díky které nám odbor památkové péče povolili tuto stavbu.
Tvar, umístění stožárů nebyl tímto
orgánem připomínán, jelikož jiná rádoby historizující alternativa pro
osvětlení přechodů zatím není. Jedná
se o běžný typ stožárů, kterým jsou
osvětleny přechody v mnoha dalších
místech země. Lampy jako takové
jsou LED a jsou vyrobeny tak, aby
světlo vycházející z led diody skrze
optickou čočku neoslňovalo přijíždějícího řidiče, ale zároveň osvětlilo
chodce dle stanovených norem.

Dotazníky ohledně potřeb pitné vody,
které byly v první polovině roku
umístěny do každé schránky v Čepicích máme delší dobu zpracovány. V
nedávné době byla opět oslovena ještě zhruba polovina domácností, od
kterých jsme neměli zpětnou vazbu.
Tyto ještě zpracujeme a vyhodnocení
přineseme v příštím čísle novin.
Na příští rok je předběžně plánována
oprava dešťové kanalizace, která je v
části (před zbrojnicí SDH) nefunkční.
Dále by měla být dořešena střecha na
klubovně. Místo pod kontejnery na
V dostatečném předstihu jsme odbětříděný odpad je v jednání.
ratelům distribuovali do každé
schránky odběrného místa leták s instrukcemi o odečtech vodného. VešNadace ČEZ schválila v roce 2015
keré potřebné informace vč. způsobu
naši žádost v grantovém programu
a době možné úhrady byly v letáku
„Oranžový přechod“. Částka, která
byla městu Rabí připsána na účet byla obsaženy. Tento systém běží již druhým rokem. Takto nastavené odečty
120.000 Kč. Celkové náklady akce
„Bezpečnost a ochrana dětí a mlá- jsou především vítány seniory, jelikož
deže ve městě Rabí - osvětlení pře- někde je třeba odsunout komodu nebo
chodu pro chodce“ činí 158.562 Kč vlézt do šachty. Běžný odběratel vítá,
bez DPH. Je třeba zmínit že námi od- že vydání se z peněz není v období
vedená daň z přidané hodnoty je dal- prosince. Tak tomu bylo dříve a jako
ším nákladem k této částce (celkové rodič vím, že běžný rozpočet domácnáklady jsou tedy 191.861 Kč z toho nosti je v tu dobu značně narušován
33.299 Kč je 21% DPH). DPH je pře- položkami, které se nachází v dopisu
pro Ježíška.
vedena na účet ministerstva financí,
které část vrátí v podobě rozpočtové- Odečty zpracovávám osobně pomocí
ho určení daní, které jsou hlavním
programu, který mi věnoval pan Ma17

rek z MěÚ Sušice – dříve bylo jeho
koníčkem programátorství. Celá
agenda je několika způsoby zálohovaná. Starý zápisník pro odběry vody
slouží pouze jako vodítko k historii
spotřeb jednotlivých domácností.
Několika občany mi bylo osobně vytýkáno, že zpracovat agendu 160 odběrných míst musí být v cukuletu hotové, aby mohli netrpěliví občané platit. K tomu musím říct, že takový občan má pravdu, ale realita je trochu
jiná. Uzavření všech odběrných míst
je vázáno tím, že mám údaje ze všech
vodoměrů a zde je kámen úr azu.
Čtrnáct dní byly získávány poslední
odečty od několika trvale bydlících
obyvatel, aby mohla být věta z letáku
o odečtech platná „Po vyměření platby (začátkem září) budete vyzváni k
úhradě.............“.
Na konci srpna našli odběratelé pitné
vody z Rabí, ve svých poštovních
schránkách, faktury za spotřebovanou
vodu za období 2015/2016. Tímto
způsobem byla odběratelům dána
možnost platit vodné již od počátku
září buď hotově nebo pomocí internetového bankovnictví z pohodlí domova, což využilo mnoho občanů.

Z historie: „Zastupitelé řešili otázku
dalších třiceti let provozu výjezdové
techniky a při současných možnostech
dotací a podpor je výhledově přijatelnější uvažovat o novém automobilu.
Tato otázka byla řešena již v minulosti. Současné vozidlo je 32 let staré.
Tento automobil je však morálně o
bezmála 20 let starší, jelikož jeho výroba byla započata počátkem šedesátých let. Obnova techniky se přímo v
Rabí řešila již několik let nazpět. Posledním známým úmyslem bylo zakoupení vozidla v ceně 750 tis. Kč,
které bylo o tři roky mladší, něž je
současné vozidlo. Vážnost tohoto
úmyslu potvrzuje fakt, že se vydala
delegace z Rabí na obhlídku tohoto
vozu. Úmysl však nebyl vážný, jelikož bylo krátce před volbami. Z historie v Rabí víme (dvacet let zpětně),
že tohle téma bylo obvykle číslo jedna.
Já osobně jsem byl po volbách přesvědčen, že bychom požádali o převod nějakého automobilu z HZS, které obvykle vyřazují z důvodu obnovy
techniky. Sami jsme věděli, že by-

Zprávy z městského úřadu
chom mohli obdržet do obce 20 let
starou Tatru z Přeštic, a to zdarma.
Však jsem o tom jednal také s krajským ředitelem HZS, který toto auto
přislíbil. Předcházelo tomu obnovení
žádosti o přeřazení do JPO 3, která
„ležela“ tři roky na generálním ředitelství HZS. Naše obec měla působnost kompletně v rozsahu JPO3, ale
papírově byla stále v JPO5, což znemožňovalo dosáhnout na dotace.
(Jednotky PO kategorie JPO I až JPO
III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru ČR
provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO
VI plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele,
příp. na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku.)
V době jednání o převedení Tatry
byla mnohokrát zmíněna nutnost do
deseti let tuto Tatru repasovat, abychom ji udrželi v rámci doby použitelnou. Pokud bychom tento automobil chtěli repasovat, samotné náklady
obce by byly cca 2 mil. Kč, za předpokladu obdržení dotace od GŘ. V
případě, že bychom se nezrepasovaného auta v budoucnu „zbavili“ a
chtěli například nové, nárok na jakoukoliv dotaci bychom neměli
(podmínky poskytování dotací GŘ
HZS).
10.2.2016 jsem na zastupitelstvu otevřel tolik ožehavou otázku koncepce
obnovy automobilu. Diskuze ohledně
tohoto bodu vedla všemi možnými
směry, bylo mnoho otázek a názorů.
S ohledem na zmíněná fakta, která
zazněla z úst zastupitelů, bylo jednohlasně schváleno podání žádosti o
dotaci na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky. Zde musím
zdůraznit že pro byli všichni přítomní
zastupitelé (8 zast.).
Výsledek? Na konci tohoto září byla
naší obci schválena žádost o dotaci od
Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR na pořízení techniky ve výši 2.5
mil. Kč. O další podporu bude požádán Plzeňský kraj, který dotuje pořízení CAS půl milionem korun. Celkově by měly být náklady na pořízení
vozidla pokryty minimálně z 50%.

Pro připomenutí: do roku 2014 byla
podpora z GŘ pouze 1 mil. Kč. Od
roku 2015 je podpora ve výši zmíněných 2,5 mil Kč díky financím z fondu zábrany škod, který je plněn z povinného ručení. V ČR zřizuje 1400
obcí JPO3. V letošním roce bylo podáno celkem 1080 žádostí z těchto
obcí za účelem obnovy zastaralé techniky. Z tohoto počtu bylo vybráno 94
obcí, které jsou v pořadníku a z těchto
bude uspokojeno maximálně 30 žadatelů s ohledem na vyčleněné finance.
Mezi uspokojenými obcemi, které
dostanou finance, je naše obec, která
je na devátém místě. Z Plzeňského
kraje by měla být ještě obdarována
obec Manětín.
Ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Rabí je v tuto
chvíli 17 mužů, kteří jsou připraveni
dobrovolně plnit úkoly na úseku požární ochrany v našich obcích i mimo
ně. Není třeba připomínat, že tato
dobrovolná činnost je někdy časově
náročná a každý jí věnuje alespoň to
minimum času, co má. Naší povinností jako obce je zřizovat tuto jednotku a poskytovat jí adekvátní technické zabezpečení, které odpovídá
dnešním trendům a mnoha zákonným
požadavkům. Pevně věřím, že obnova
techniky bude ku prospěchu nejen
těm 17 ti mužům, ale zejména obyvatelům, kteří mohou jejich pomoc v
budoucnu potřebovat.

pobírali brigádníci na parkovišti 20%
z přijaté tržby a dnes je mzda hodinová.
V roce 2016 byl nárůst počtu turistů
na státním hradu Rabí proti roku 2015
o 10 % vyšší.
Celkem byl poplatek vybrán od
11.350 parkujících automobilů.

Vážení občané, v posledních měsících
bylo mnohokrát řešeno znečišťování
okolí nádob na separovaný odpad
(zvony na plasty...). Dovolte mi připomenout povinnosti, které vyplývají
ze zákona a v civilizovaných oblastech se jimi řídí každý průměrný občan, kterému záleží na tom, kde žije.
Rabí, Bojanovice a Čepice považujeme také za civilizovanou oblast, ale
několik málo osob má potřebu tento
stav víceméně popírat.
Většina občanů třídí odpady, aby
mohly být dále zpětně využity. Tímto
opatřením snižujeme náklady na odstraňování komunálního odpadu, které jsou dost značné. Chováme se ekologicky a není nám lhostejný stav životního prostředí. K ukládání tříděného odpadu nám slouží nádoby na jednotlivých stanovištích, které mají otvor, kam je třeba tříděný odpad vhodit. Kartonové krabice rozřežeme
např. zalamovacím nožem. Pokud se
námi tříděný odpad nevejde (díky
svým rozměrům) do otvoru, naší povinností je zdarma tříděný odpad uloV roce 2015 byl nařízením obce zří- žit do sběrného dvora v Sušici, kde
jsou velké kontejnery k tomu určené.
zen poplatek za parkování a tím se
zrušila dlouholetá podnikatelská čin- Poslední možností je využití svozu
velkoobjemového a nebezpečného
nost, ze které obec musela odvádět
odpadu, který je dvakrát ročně
státu 21% DPH z hrubého příjmu.
(nejbližší termín sobota 5.11.2016)
V roce 2016 bylo náměstí osazeno
parkovacím automatem, který pomá- S odpadem se dá naložit i po vzoru
há vybírat poplatek v době, kdy nej- některých nepoučitelných občanů.
Pohození „bordelu“ v okolí nádob na
sou obvykle zaměstnáni brigádníci.
Tento příjem činil cca 65 tisíc korun. tříděný odpad je jedním ze způsobů. S
tímto jevem se setkáváme hlavně v
V tomto roce byla upravena mzda
Rabí. Tato činnost několika málo obbrigádníků pracujících na parkovišti čanů může být řešena v rámci přena běžnou úroveň brigádníků pracují- stupkového zákona pokutou do výše
cích v údržbě. Před touto úpravou
až 50.000 Kč.
příjem za kalendářní rok

náklady na
mzdy brigádníků

odvod
DPH

výnos z poplatku
po odečtení nákladů

k 1.10. 2014 304.880 Kč

60.976 Kč 52.913 Kč

190.991 Kč

k 1.10. 2015 355.920 Kč

71.184 Kč

0 Kč

284.736 Kč

k 10.10.2016 456.300 Kč

39.935 Kč

0 Kč

416.365 Kč
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Často se setkáváme, že například na
pohozených kartonových krabicích je
adresa občana, který páchá přestupek.
V tomto případě je namístě otázka, co
vede k takovému ukládání? Nádoby
jsou pravidelně vyváženy a v případě
jejich naplnění je možné využít dalších míst v Rabí. Je to lenost nebo
pohodlnost? Asi bychom se divili, jak
by takový člověk přistupoval k tomu,
kdyby např. zaměstnanec obce udělal
stejný nepořádek u jeho vlastní popelnice. Pevně věřím, že v nejlepším
případě by zaměstnanec stál u přestupkové komise v Sušici. Věřím, že
ti, na které je tento článek zacílen, se
alespoň zastydí, zlepší své chování a
okolo nádob budou i oni udržovat
pořádek!

Současná výzva svými kritérii vylučuje malé obce. Žádosti obcí jsou
totiž bodově hodnoceny za různé číselné ukazatele a pokud se nedosáhne
minimálního stanoveného počtu bodů, je taková žádost nemilosrdně vyloučena. Kritéria hodnocení žádostí
pro svazky obcí jsou o něco lepší.
Pokud nám budou podmínky dotace
nakloněny, snad se nám povede využít tohoto dotačního titulu.
Množství kompostérů bychom mohli
odhadnout na 220 ks, tj. min 500 tis.
v nákladech.
Množství svezeného komunálního
odpadu za kalendářní rok v Rabí, Bojanovicích a Čepicích je cca 160 t.
320 kg odpadu ročně připadá na jednoho obyvatele (500 obyvatel).
Podíl BRO (biologicky rozložitelného
Biologicky rozložitelný komunální
odpadu) v komunálním odpadu je cca
odpad bude řešen na předsednictvu
41% – snížíme-li tuto hodnotu na resvazku obcí Pošumaví. V nedávné
álných 30%, dostaneme se na váhu
době vyšla opět výzva pro obce na
cca 48 tun odpadu za rok, který končí
pořízení domácích kompostérů (80% v popelnici zbytečně. Likvidace 1
dotace). V minulosti běžela výzva v tuny komunálního odpadu stojí 2500
počátku roku 2014. Mnoho obcí naše- Kč a celková úspora v nákladech je
ho typu rozdávalo zdarma občanům v 120 tis. Kč. Na osobu připadne 96 kg
druhé polovině roku 2014 komposté- BRO, které by mohl občan vložit za
ry. Rabí bohužel mezi tyto obce ani
rok do kompostéru. Vezmeme-li v
nepatřilo.
úvahu, kolik % vody je obsaženo v
BRO, budeme mít možnost ukládat

do kompostéru nějakou dobu bez jeho
vyprazdňování. Já osobně vlastním
kompostér. Bio odpad z kuchyně a
zbytky ze zahrádky ukládám do nádoby již tři roky a nádobu mám zaplněnou maximálně z poloviny. V letošním roce jsem substrát využil pro výsadbu rostlin, hnojení trávníku a díky
tomu má v naší domácnosti bioodpad
své opodstatněné využití.
Miroslav Kraucher, starosta města

Děkujeme,
že přinášíte pečlivě zabalené
oděvy, lůžkoviny a jiné potřebné věci pro charitativní sbírku
Diakonie Broumov.
Sbírka v knihovně Rabí stále
ještě trvá do konce října!

V

oleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7.-8.10.2016
se ze všech 3 volebních okrsků (Rabí, Čepice a Bojanovice) zúčastnilo 170 ze 408 voličů (41,67%). Platných hlasů bylo jen 165.
Volební účast
Rabí
34,71%( z 291 voličů 101 volilo)
Bojanovice 54,55% (z 55 voličů 30 volilo)
Čepice
62,90% (z 62 voličů 39 volilo)
Výsledky
ANO 2011
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR
Česká pirátská strana
Koalice pro Plzeňský kraj

18,36%
18,36%
12,24%
12,24%
12,24%
12,24%
7,14%

Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
ANO 2011

26,66%
23,33%
20%

ANO 2011
Česká str. sociálně demokrat.
Komunistická str. Čech a Moravy

24,32%
21,62%
18,91%

Bojanovice: Marie Růtová a Andrea Nová s přenosnou
volební urnou

ANO 2011
21,52%
Česká str. sociálně demokrat. 17,35%
Občanská demokratická strana 14,63%
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Důležité info / Inzerce
Ještě fotografie k volbám do Zastupitelstva Plzeňského
kraje.

Narodili se
Eliška Růžičková 16. září 2016
Blahopřejeme k narození dítěte.

Volební komise Rabí

Oslavenci v listopadu 2016
60 let
Enners Zeman

Rabí

Oslavenci v prosinci 2016
65 let
Bláha František
80 let
Kurcová Marie

Bojanovice
Čepice

Přejeme hodně zdraví a štěstí.
Opustili nás
Zdeněk Fiala
Rabí
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vážení čtenáři, od 17. října bude obměněn knižní fond
knihovny v Rabí o 120 nových knih.
Přijďte si půjčit knihu. Jistě si z naší nabídky pro delší
podzimní večery u nás vyberete.

První volby si zkusila také Anička Lišková a Josef Podloucký z Rabí

Doporučujeme všem občanům, aby zřídili zasílání SMS
zpráv na své mobilní telefony. Pošlete SMS zprávu se
jménem na číslo starosty: 731 264 220.
Text hlášení je zveřejněn také na webu města:
www.mestorabi.cz

A jde se počítat.

K likvidaci OV z nemovitostí mohou majitelé využít služeb firmy Čevak (čistička Sušice)
p. Bělohradová (tel.: 602 539 950)

V září byla nalezena na skládce železa u hasičské zbrojnice
tato litinová žehlička. Prosíme bývalého majitele, aby nám
sdělil původ tohoto předmětu. Výrobek má tvar ryby a
chceme jí umístit do expozice galerie na úřadě. Proto nás
zajímá její příběh. Pište na email novin nebo přijďte, volejte. Děkujeme.

Foto od našeho čtenáře s názvem: Námět pro Chocholouška
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Firma MUŽÍK, Sušice
provádí revizi kotlů značek:

FIRMA REGNER VODOINSTALACE, SUŠICE
Provede revizi kotlů značek:
DAKON, VIADRUS, TEKLA, EKOEFEKT
cena u kotle s ručním ovládáním: 750 Kč vč. DPH
automat: 1210 Kč vč. DPH
Pokud máte zájem, přijďte se nahlásit osobně, nebo volejte městský úřad Rabí. Do konce října.
tel.: 376 596 252

ATMOS, VIADRUS
tel.: 606 955 574
(cena bude sdělena na požádání)
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FK Budětice
Text: Robert TÖPFER, foto autor a Michal Chmelík

P

rvní zápas v okresním přeboru,
první gól, první body, to jsou okamžiky, na které se jen tak nezapomíná.
Jistě, vstup do soutěže byl velmi těžký,
ale kdo předpovídal dardy se 7, 8 góly
v síti se přepočítal. Tým příkladně bojuje a je každému soupeři zdatným protivníkem.
Například v Hradešicích v třaskavém
derby, kde se sešlo na 200 diváků (to
Hradešice dlouho nezažily, jestli vůbec) se schylovalo k senzaci, když
skvělý Roman Melka v průběhu 5 minut srovnal na 2:2 (a byl to tedy on,
kdo vstřelil první historický gól v této
soutěži) a do konce chybělo pár minut.

Účastníci turnaje

Jirka Vinter

Roman Melka

Až v Lubech se tým dočkal bodů,
když skvěle ubránil nebezpečný útok
domácího „Béčka“ a po plichtě 1:1
v penaltovém rozstřelu exceloval
brankář Jiří „Květák“ Vinter.
Kluci se najednou přesvědčují, že v
elitní okresní soutěži se hraje rychleji, kombinačněji a hlavně přesněji. A
chyby se samozřejmě trestají. Ale
ono to přijde, utěšovali se navzájem
příznivci. A ono to skutečně přišlo!!!

Petr Janečka

nečka trknul hlavou přesně. Ještě
neutichl jásot diváků a Petr z druhé
strany provedl to samé. A to nebylo
ještě všechno, za chvíli Komár uletěl
samostatně zkoprnělé obraně nezamyslických a upravil výsledek na
snových 5:2!!!

A první plné body i hattrick byly na
světě. Tabulka je sice jasně rozdělena na ty, co hrají o postup a na ty, co
o záchranu, ale všichni příznivci věVšichni se již těšili na penalty, když
ří, že místo blízko středu tabulky
věc vzal do rukou slabý hlavní rozhod- V posledním domácím zápase v dernení nereálné.
-rtby s Nezamyslicemi, které týden
čí Duda a odpískal neexistující faul,
když předtím několik ostrých zákroků předtím nasázely Dešenicím 8 banádomácích benevolentně pustil. A nej- nů, budětičtí rychle prohrávali. Ale
jako vždy příkladně bojovali skóre
starší hráč domácích Jirka Kopal se
neskutečně trefil z přímého kopu těsně otočili, soupeř sice dokázal vyrovnat,
ale v závěru se začaly dít věci. Luboš
k tyči. I v zápase se sušickým
Fiala, zřejmě po domácím úkolu od
„Béčkem“ byly body na spadnutí, ale
trenéra Chmelíka, poslal do vápna
neskutečné chyby v obraně vedly k
excelentní centr a Petr „Komár“ Jaobratu z 3:2 na 3:5.
Jirka Vinter chytá penaltu v Lubech
Roman Melka střílí historicky první gól
do sítě Hradešic
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