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Tomasi, kde nastal ten Váš životní 
„zlom“? 
 

Po bujaré oslavení třicátých narozenin 
jsem začal vnímat, že se můj svět točí jen 
kolem práce, peněz, zábavy a pociťoval 
jsem touhu po poznání smyslu života. Cho-
dil jsem sice v neděli do kostela, ale můj 
každodenní život neměl s Bohem nic spo-
lečného. Stál někde v pozadí a čekal, až se 
na Něho obrátím. Jenže mne to nenapadlo, 
protože jsem s Ním nikdy nemluvil 
(nemodlil jsem se) a neměl jsem ani věřící 
přátele. A tak jsem ten smysl nejrůznějšími 
způsobami hledal ve světě, ale nic jsem 
nenašel…až jsem jednoho dne odjel na 
týden do ticha kláštera s touhou se dozvě-
dět odpověď…a tam Bůh k mému velkému 
údivu promluvil. Po pěti dnech jsem ráno 
vstal a věděl, že mám spálit všechny mosty 
a vyrazit novou cestou. Ta byla ještě pěkně 
dlouhá, trvala nejméně 4 roky a vedla přes 
komunitu jménem Archa, kde jsem sdílel 
domácnost s lidmi s mentálním postižením. 
Ti mne mnoho o životě a o mne samotném 
a o Bohu naučili. 
 

Bylo těžké za sebou nechat kariéru, ob-
chod, peníze, koně, nestýská se Vám…? 
 

Zdálo by se, že je to to nejtěžší, ale nároč-
nější je se poprat sám se sebou, s věcmi, na 
které člověk lpí, aniž by si to chtěl přiznat, 
na co si hraje, masky, které nosí, aby ho 
chránili a zakryly jeho vlastní já. Náročněj-
ší než opustit starý způsob života, který pro 
mne už neměl hodnotu a nedával naplnění, 
byl niterní duševní a duchovní vývoj. 
 

Co na to tehdy říkali Vaši přátelé a rodi-
na? 
 

Moji přátelé už vnímali, že se měním, že 
hledám jinou cestu. Byla to pro ně radikál-
ní a nečekaná volba, ale zároveň velmi za-
jímavá a dobrodružná. Nevím kolik z nich 
si myslilo, že v cestě vytrvám. Pro rodiče 
to bylo těžké, protože vůbec nic nečekali. 
V šestnácti jsem poprvé a naposledy vyjád-
řil, že se chci stát knězem, ale když mi to 
tehdy rozmluvili a definitivní rozhodnutí 
posunuli do doby kdy vystuduji práva, 

jsem se k této touze už nevracel. Pro ně to 
byl šok. 
 

Přes Tábor jste se dostal k nám na Šuma-
vu, jak se Vám u nás líbí? 
 

Šumava je nádherná. Lidi jsou velmi srdeč-
ní. Je tu mnoho lidí, kteří nejsou klasický-
mi praktikujícími křesťany. Hledají svou 
cestu, praktikují i věci a směry, které 
s křesťanstvím nejsou slučitelné, ale pro 
mne bylo důležité, že hledají svou cestu a 
touží po odpovědích, které jsem jim často 
nemohl dát, protože nebyli na ně připrave-
né. Snažil jsem se jim přiblížit Boží lásku a 
Jeho plán s každým z nás, mluvil jsem o 
cestu, která vede ke skutečnému štěstí, ne-
závislému na konkrétních okolnostech na-
šeho života. Jejich srdce se otevírala a srd-
ce mnoho dalších návštěvníků Šumavy. 
Prožil jsem tu krásných pět let a za pomoci 
mnoho křesťanů i dalších pomocníků jsme 
uskutečnili velké dílo a zanechali pro další 
generace odkaz. 
 

Jak byste po odchodu na Hlubokou zhod-
notil své působení na Šumavě? 
 

Jsem spokojen a mám obrovskou radost 
z těch lidí, které jsem mohl poznat, že jsem 
s nimi mohl jít kus cesty a nechat se i jimi 
obohatit, inspirovat. Byla to velmi kreativ-
ní a dobrodružná cesta. Mohl jsem slyšet 
mnoho intimních životní příběhů, které 
mně lidé svěřili, a byl jsem vděčný za je-
jich důvěru. Snad jsem i někomu pomohl 
se přiblížit k Ježíši, což je mé hlavní poslá-
ní. 
 

Co Vás v poslední době naštvalo? 
 

Spíš než naštvalo, mne to rozesmutnilo, že 
je ve světě tolik nespravedlnosti, že jsou 
války a lidé, kteří přicházejí o domov, že 
nemálo lidí je nespokojených a nevděč-
ných, že stále musí někoho kritizovat a 
málokdy je napadne hledat i to dobro 
v druhých lidech. 
 

A naopak potěšilo? 
 

Těší mne, že v každém je možné najít pa-
prsek naděje a lásky, že každý je schopen 
dobra, když se snaží a někdy jde jen o to, 

P 

áter Tomas van Zavrel (49) jako roční Tomáš Zavřel emi-
groval s rodiči v roce 1968 do Holandska. Zde se 

z Tomáše Zavřela stal Tomas van Zavrel, vysokoškolsky vzdě-
laný, uznávaný obchodník a odborník na reality, který mluví 
plynule několika světovými jazyky. Užíval si světských rado-
vánek, choval koně a vydělával veliké peníze. V Holandsku i u 
nás. Pak přišel v Tomasově životě zlom a dnes je Tomas van 
Zavrel farářem. Dlouhá léta sloužil na Šumavě (mj. Kašperské 
Hory, Rejštejn, Hůrka, Sušice, Mouřenec...). V současné době 
je správcem farnosti v Hluboké nad Vltavou. 

MEZI 

ŘÁDKY 

 

 

 

V 
 tuhle dobu pekla vá-

nočku. 
Upletenou z pramenů, kte-
rým v duchu dávala jména: 
Petr, Pavel, Márinka, Julka, 
Vašík… za všechny ty děti, 
které mohla mít a neměla. 
Neslyšně pohybovala rty a 
předříkávala je jako modlit-
bu, každý rok devět jmen, 
jen tak s nimi teď mohla 
být. 
 

Byla už stará a zrovna ji 
mrzelo, že slepice málo ne-
sou, máslo tak nevoní a 
mouku už dvakrát prosela, 
aby ty prameny, z nichž 
pletla, byly dobré a silné. 
Rukama válela těsto na vá-
lu, laskala se s ním a dávala 
pozor, aby byly stejnoměr-
né. Myšlenky jí utíkaly zase 
k dětem: silným, s velkýma 
rukama a velkým srdcem. 
Dala by jim všechno, to 
nejlepší ze sebe co měla, to 
věděla dávno. 
Slyšela svého muže, jak 
přichází. Byla za to vděčná. 
Stačilo zaslechnout jeho 
kroky a věděla, že jí přinese 
klid. Měla štěstí, byl jejím 
nejlepším přítelem. Vánoč-
ku chvatně dopletla a ne-
chala kynout. Večer ji vez-
mou k sousedům, jako kaž-
dý rok. Usmívala se, proto-
že věděla, že se svým trápe-
ním není sama a věřila, že 
její děti, pokud někde jsou, 
že nejsou samy stejně jako 
ona. V tu chvíli vypadala 
nádherně a mladě. 
 

Milý čtenáři, pomalu končí  
náročný rok 2016, a tak 
Vám přeji, aby vše, co pro-
žíváte dobře dopadlo, po-
dobně jako v mém příběhu.  
V příštím roce se těším na 
shledanou.  
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trochu pootočit zrak, obrátit se. Těší 
mne radost dětí a horlivost mladých, 
plodnost rodičů a jejich ochota přijí-
mat děti a nezabíjet je. Těší mne 
všechno, co mi připomíná Boha 
v tomto světě. 
Jak trávíte svůj volný čas? 
 

Rád se projdu, poslouchám hudbu, čtu 
si, kouknu se na film, vařím a jím. 
Moc toho volného času jen pro mne 
není, a tak na plno užívám každé chví-
le, která mi je dána v mém životě bez 
ohledu na to, zda se jedná o volný čas 
nebo „nevolný“ čas. Miluji své kněž-
ské povolání, což je více než jen prá-
ce. Je to něco jako mateřství nebo 
manželství. To je poslání, které žijeme 
celý život, nejen ve volném čase. 
 

Jaký je Váš celoživotní sen? 
 

Chci se stát svatým, což neznamená, 
že mne nutně musí ve Vatikánu svato-
řečit, ale že putuji do nebe a toužím se 
tam jednou dostat. To je můj velký 
sen a rád bych po této pozemské cestě 
trochu poznal, že se k té svatosti blí-
žím, a to tak, že se budu cítit čím dál 
více šťastným. 
 

Co právě čtete? 
 

Mám rozečteno mnoho duchovních 
knížek. Z literatury teď čtu Běsi od 
Dostojevského. 
 

Blíží se Vánoce, co pro Vás dříve tyto 
svátky znamenaly a co znamenají 
teď? 
 

Dříve, když jsem podnikal, pro mě 
hlavně znamenali dovolenou a zábavu, 
krásnou atmosféru a setkání s lidmi 
přejícími a radostnými. Teď už jsou to 
svátky, na které se těším celý advent: 
narodí se Ten, kterému vděčím za to, 
že jsem šťastný a který je mým vel-
kým průvodcem mého života. Je to 
Ježíš, na kterého se těším, až si jednou 
pro mě přijde a vezme mně do nebe. 
 

Vzpomenete si na nejhezčí dárek, co 
jste dostal pod stromeček a naopak 
na ten, který se tzv. nepovedl? 
 

Tak to skutečně si nevzpomenu. 
 

Jak to udělat, aby se Vánoce opět 
staly svátkem klidu, pohody, setkává-
ní lidí a milých úsměvů na tvářích, 
oproti dnešnímu festivalu utrácení 

peněz, kupování si úsměvů a soutěže-
ní komu za kolik? 
 

Stačí začít u sebe. To je ten první 
krok. 
 

Co byste popřál našim čtenářům pod 
stromeček a do Nového roku? 
 

Aby se stali skutečně šťastnými. Já 
jsem poznal, že jediná cesta je skrze 
Ježíše. Křesťanství je ten nejkrásnější 
dárek, který mohu nabídnout. 
 

Ať se Vám Tomasi daří a děkuji za 
rozhovor. Rád bych všechny srdečně 
pozval na vánoční bohoslužbu do 
kostela sv. Jana Nepomuckého v Ra-
bí na Štědrý den. 
               Josef Růžička 
  

VÝLET DO DIVADLA 

Z 

novu jsme vyrazili do matičky Prahy za kulturou do divadla Radka Brzobohatého na hudební komedii BARMAN-
KY. A tak jak bylo psáno v upoutávce, byla to opravdová smršť plná snů i realit o všedních i nevšedních radostech 

a starostech čtyř barmanek. 
Seděli jsme v první řadě a tak jsme měli všechnu tu legraci z první ruky. Jen čtyři herečky za pomoci jednoduchých 
převleků dokázaly předvést tolik postav a rozehrát tolik legračních situací, že se celé divadlo 2 hodiny prosmálo. Nám 
ten smích vydržel ještě v autobuse.                     -dh- 

O POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH 

D 

o Rabí na přednášku zavítal přátelský p. Václav 
Senft, aby zájemcům udělal krátký exkurz do světa 
filatelie. 

Přiznám se, že sama vnímám poštovní známku, jako malé 
umělecké dílo, avšak o celém procesu tvorby a způsobu 
jak vzniká sbírka, jsem nevěděla nic. Pan Senft s námi 
projel historii vzniku známek, ukázal nejstarší i nejvzác-
nější světové rarity. Nezapomnělo se na krásnou známku 
zříceniny hradu Rabí z r. 2015. 

Byl to hezký a zajímavý pořad 
o celoživotní lásce…   -ed- 

 

Václav Senft 

O tohle vůbec nejde. 
Modrý Mauricius. 
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NEBÍČKO & PEKLÍČKO 

N 

ápad vytvořit na hradě Rabí  
nebe a peklo  se zrodil v hlavě 

Marušky Jamrichové před třemi lety. 
Nevím, jak a kdy ji to napadlo? Ráno, 
večer, když připravovala nadílku pro 
vnoučata, možná našla inspiraci ve 
větších městech (např. Strakonice), 
kde se dělají podobné akce pro veřej-
nost s využitím historických staveb. 
Jisté je, že za velmi krátkou dobu se 
stalo nebíčko a peklíčko největší a 
nejúspěšnější akcí spolku Rosa s 
účastí mnoha dobrovolníků a sponzo-
rů. Ne nadarmo, někteří nazývají čas 
v tomto období na: před tím a po tom. 
Jaké to je před tím? 

Plánování snad začíná hned po skon-
čení akce a samotné přípravy již ně-
kdy v říjnu. Je třeba nakoupit velké 
množství surovin, rozdělit úkoly, 
scházet se, vymýšlet, vyrábět, péct a 
balit. Protože všechno, co se na ná-
dvoří hradu prodává je upečeno a 
uvařeno v kuchyních rábských žen. 
Mezi tím vším je třeba každodenně 
fungovat, a tak  je v přípravách anga-

žovaná často celá rodina či přátelé. 

Proč to všechno děláme? 

Myslím si, že každý sledujeme od 
každého trochu, své individuální i 
kolektivní cíle: někdo je rád převleče-
ný k nepoznání, jiný jenom peče 
mufiny to je jedno. Všem je společné 

jedno: chuť 
si hrát, pra-
covat, se-
tkávat se a 
zažít vý-
jmečné 
chvíle.  

Celá akce 
je pojata 
jako příle-
žitost pro 
rodiny s 
dětmi, aby 
zde společ-
ně prožili, to co známe všichni z na-
šich domovů, když se v podvečer 5. 
prosince prochází Mikuláš, Anděl s 
hejnem čertů po vsích a městech a 
navštěvuje hodné i zlobivé děti. Tady 
na hradě je vše ještě mnohem tajem-
nější, zastřené dýmem a šerem skle-
pení… a přesto sem ročně přichází 
stovky lidí a dětí , aby se dobrovolně 
nechali pohltit peklem, které je vyho-
dí zpět na zem a pošle do nebíčka v 
konírně, do blaženého světa klidu, 
světla a porozumění duši dítěte. 
Avšak na druhou stranu je zde vý-
znamný finanční zisk pro spolek Rosa 
a poznávání sebe navzájem. 

Všichni se snažíme být dobří a pocti-
vý, protože děti a veřejnost to poznají 
a cítí a také si za to samozřejmě platí. 

Chtěla jsem udělat anketu mezi ná-
vštěvníky, jak jsou spokojeni a co se 
jim (ne)líbí, ale všichni koho jsem to 
odpoledne potkala se usmívali (až na 
některé děti) a sami od sebe s nadše-
ním chválili. Byli dojatí a vděční a 
tak jsem anketu neudělala,  odpovědi 
by vyzněly všechny stejně. 

Nevím jestli se mi podařilo Vám čte-
nářům zprostředkovat mé dojmy z 
oné akce, i když výstižnější by bylo 
nazvat ji procesem, který vyústil jed-
ním krásným odpolednem na hradě 
Rabí 3. prosince 2016. 

Opět jsem se přesvědčila, že má smy-
sl podnikat podobné aktivity pro lidi 
a s úctou ke všem, co se podíleli, mu-
sím říci: bravo a díky.       -ed- 

Společná kompletace lineckého v KD 

Za vraty ve sklepě vás čeká peklo ... 

s panem Luciferem v celé své kráse. 
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Malý čert je také čert. 

Děti se vařily v kotli a... 

Řezalo se do krve... Vážily se hříchy 

trochu se bály. Stříhaly se lživé jazyky a ještě mnohem víc... 

Tak koho tady máme? Samé hodné děti. Nebe plné andělů. 

A je po všem. 
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DRAKIÁDA V RABÍ   

D 

ěti s rodiči, prarodiči i dospělí 
bez dětí se sešli v hojném počtu 

na louce k Hubanovu, aby v krásném 
a studeném dni pustili pestrobarevné 
draky, nebo se alespoň podívali, jak 
vysoko létají.  Výběr „ poletuch“ byl 
pestrý, létaly opravdu vysoko a ačkoli 
není tento den nijak organizován, tak 
si to odpoledne užili všichni přítomní. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

S 

vátek sv. Martina slavíme v Rabí 
již několik roků lampionovým 

průvodem. Letos jsme přemýšleli, 
čím ho zpestřit, aby byl zase jiný. 
Jako šťastný se ukázal nápad na pří-
jezd sv. Martina na koni s legendou o 
životě tohoto světce a příhodě s pláš-
těm. Sehrání scénky bravurně zvládl 
nejen žebrák (Tomáš Nárovec), ale i 
kůň Pedro se sv. Martinem (Renato 
Santana). Žebrák byl tak věrohodný, 
polooděný o holi, že se nad ním slito-
vali i občané a podarovali ho drobný-
mi penězi. Samozřejmě nechybělo 
položení kytice a zapálení svíčky sta-
rostou města u pomníku padlých na 
uctění Dne válečných veteránů. Krás-
ný ohňostroj byl povedenou tečkou 
letošního setkání. Na občerstvení se 
vydali všichni do podhradí, kde 
ochutnali připravené dobroty našich 
žen a při horkém čaji a bramboráku 
od Jirky Lišky se ještě dlouho povída-

lo a že mžilo, vůbec nikomu nevadilo. 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 

L 

etošní adventní setkání občanů 
bylo s tradičním programem, ale 

přesto jiné. Lidé se více usmívali, 
srdečně si povídali, popíjeli výborný 
svařáček (dar od paní Randallové z 
Itálie) a sešlo se velké množství neu-
věřitelně dobrých pokrmů od ráb-
ských hospodyněk. Lidé podpořili 
nákupem drobných vánočních deko-
rací dětský jarmark Klubu volného 
času. K obdivování byl poprvé slamě-
ný betlém vytvořený Jaruškou Brej-
chovou a Petrem Balcarem, za který 
jí patří velké poděkování. Stal se oz-
dobou náměstí. Starosta Mirek Krau-
cher ve svém projevu popřál všem 
občanům klidné prožití adventních i 
vánočních dnů. Po společném zpívání 
se už děti nemohly dočkat rozsvícení 
vánočního stromu a tak ho doprovo-
dily radostným jásotem. Ještě dlouho 

se povídalo ve hloučkách při svitu 
svíček a nikdo nikam nespěchal. Spo-
lek ROSa děkuje všem občanům, kte-
ří nám darovali na této akci celkem 
4550,-Kč na činnost Klubu dětí a 
Klubu seniorů.  

VÁNOČNÍ KONCERT 

K 

rásný předvánoční dárek v po-
době koncertu nám nadělil Pě-

vecký a chrámový sbor Velkobor pod 
vedením Mgr. Radky Kočí. Všichni 
návštěvníci ocenili nádherný přednes 
vánočních písní a odcházeli spokojení 
až poté, co si vytleskali několik pří-
davků. 
 

 

 

Milí občané, děkujeme Vám za Vaši přízeň, za pomoc finanční, pracovní i lidskou. Setkáváme se s Vámi 
rádi  a každého také velmi rádi uvidíme na našich připravovaných akcích v roce 2017. Přijďte se s námi spo-
lečně pobavit, pojeďte do divadel, na zájezdy, buďte našimi věrnými čtenáři Rábských novin. Děkujeme také 

za spolupráci městu Rabí a hasičům. Přejeme všem pohodové a klidné prožití vánočních svátků, zdraví a 
štěstí každému z Vás v roce nastávajícím. 

O výrobky dětí byl tradičně velký zájem. 

Dobroty, kam se podíváš. 
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EXKURZE HASIČI 

I já chci být „profesionálním“  
hasičem 

J 

sou lidé, kteří nasazují svůj život 
takřka každý den, aby pomohli či 

zachránili život jiným. Ano, mám na 
mysli hasiče. 
23. 10. 2016 měli naši mladí hasiči 
jedinečnou příležitost, aby zjistili, jak 
a s čím hasiči „profesionálové“ pra-
cují. Zavítali jsme do HZS Sušice a 
děti byly v úžasu od začátku do kon-
ce. Široká škála pracovní náplně hasi-
čů, vyprošťovací technika, typy zása-
hových obleků, dýchacích přístrojů 
(včetně ukázky), zásahová vozidla 

s potřebným vybavením…  
Bylo toho vážně hodně. Dále pak ho-
rolezecká výbava, která, ač se to mož-
ná na první pohled nezdá, k činnosti 
hasičů skutečně a neodmyslitelně pat-
ří. Na samotný závěr naší návštěvy 
byla připravena ukázka záchrany 
„bezvládné osoby“ pomocí této tech-
niky. 
Rádi bychom poděkovali hasičům 
z HZS Sušice: p. Ježkovi, p. Ulrycho-
vi, p. Bucifalovi, p. Žákovi ml. a p. 
Skolkovi za krásnou a poučnou ex-
kurzi a už se těšíme zase někdy na 
shledanou.                              -pd- 

 

DRAKIÁDA 

P 

oslední říjnová sobota již pár let v Čepicích patří pouštění draků. K ideální drakiádě neodmyslitelně patří hodně 
draků, lidí ještě třeba o trochu více a hlavně slušný vítr. Horší je, když něco z toho chybí. Na louce nad naší vís-

kou lidé rozhodně nechyběli, draků bylo taky dost, něco přes třicet, ale vítr - ten si ten den asi zrovna vybíral dovole-
nou. Poslal jenom svého méně zkušeného kolegu a ten si s námi dost pohrával.  
My jsme ale na jeho hru přistoupili a asi dvě hodiny jsme s ním měřili síly. On sice naše draky vždycky nechal vzlít-
nout, to jo, ale pak najednou stop, a šup s nimi dolů. Když už jsme pak byli dost vymrzlí, šli jsme se ohřát do klubov-
ny. Tam také proběhlo vyhlášení výsledků.  

Opět se vyhlašovali vítězové třech kategorií, a to o draky - krasavce, vysokoletce a vozemboucha. V poslední kate-
gorii bylo nejtěžší určit vítěze, jelikož vozembouch byl prakticky každý zúčastněný drak. Nakonec přeci jenom o 
fous vyhrál Luboš se svým krásným stonohým drakem. Přestože k dokonalosti tohoto odpoledne něco málo chybělo, 
pro nás to byla opět velmi podařená akce. A užili jsme si ji možná i víc, než kdyby foukalo ostošest.  -hs- 
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VLASTNORUČNÍ TVOŘENÍ 

VÁNOČNÍ VÝZDOBY V ČEPICÍCH 

V 

e čtvrtek 17. 11. se v čepické 
klubovně sešly místní ženy 

s dětmi, aby volný den – jako již 
několikrát předtím – využily pro 
kreativní činnost – tentokrát pro 
přípravu vánočních ozdob pro deko-
raci stromku a kapličky na návsi.  
Co rok se snažíme výzdobu, kterou 
máme uloženou od předešlého roku, 
obměnit, ale zároveň využít té staré, 
což vyžaduje vždy zapojení mnoha 
rukou i hlav.  

Každý ze zúčastněných přinese něja-
ký ten materiál, nebo myšlenku. Ten-

tokrát byla vítě-
zem Dana, kte-
rá přišla 
s nápadem, jak 
tavnou pistolí 
na plast vytvořit 
krásné vánoční 
vločky a ná-

sledně je vylepšit třpytkami. Že to 
nebyla práce jednoduchá, o tom svěd-
čí i fakt, že jsme se s nimi mořily až 
do chvíle, kdy nás už odpoledne 
z klubovny „vyhnali“ malí muzikanti, 
nacvičující na vánoční koncert 
„čepické filharmonie“.  

A tak i v tomto roce je naše vánoční 
náves jiná – letos zvítězila slavnostní 
bílá.                                           -jk- 

I V ČEPICÍCH ROZSVÍTILI SVŮJ 

VÁNOČNÍ STROM 

A 

dvent. Asi nejkrásnější část ro-
ku, kdy se všichni častěji setká-

vají a jsou si snad i o trochu blíž, než 
kdy jindy. Toto krásné období začíná 
první nedělí adventní, kdy se ve větši-
ně měst a obcí rozsvěcuje vánoční 
strom.  
U nás se rozsvítil už v předvečer této 
neděle, přípravy ale začaly ještě o 
týden dříve. Každý rok si totiž zdobí-
me strom v jiných barvách, a tak jsme 
si chtěli loňskou zlato-červenou kom-
binaci přeměnit zase v jinou, letos to 
vyhrála zlato-bílá. To se nám s pomo-
cí našich dětí úspěšně podařilo  a 
strom jsme tedy mohli začít zdobit. 
Loňského osvětlení na stromečku a 
části kapličky se nám ale zdálo málo, 
a tak jsme ještě nějaké přidali, takže 
letos náš asi čtyřmetrový stromeček i 

celou kapličku zdobí  krásných 270 
světelných metrů. Přípravy tedy byly 
hotové a už jsme se všichni těšili na 
sobotní sedmnáctou hodinu, kdy bylo 
naplánované slavnostní rozsvícení. A 
také jsme se dočkali. Slavnost zahájil 
za hojné účasti místních i přespolních 
krátkým proslovem starosta hasičů 
Láďa Prchal. Poté celou slavnostní 
atmosféru ještě umocnil svým kytaro-
vým vystoupením Luboš Brabec. Je-
ho účast na této akci byla do poslední 
chvíle velmi nejistá a my jsme moc 
rádi, že se to povedlo a mohl nás po-
těšit svým vystoupením. Následně 
nám část sboru Svatobor ze Sušice 
zazpívala několik známých i méně 
známých vánočních písní a koled. 
Nutno ještě podotknout, že jak Luboš, 
tak i Svatobor nám zazpívali či zahrá-
li bez nároku na honorář, čímž si je-
jich účinkování vážíme snad ještě o 

něco více. A že se obě vystoupení 
líbila, bylo znát i na následném po-
tlesku.  
No a pak už přišla řada na odpočítá-
vání a po něm několik dětských ru-
kou rozsvítilo všechna ta naše světýl-
ka. Tím oficiální program skončil, 
nicméně domů se ještě nechystal ni-
kdo. Hasiči totiž obstarali spoustu 
výborného punče, i v dětské variantě, 
opékaly se klobásky a stůl se prohý-
bal pod záplavou všech možných 
dobrot, které připravila snad každá 
místní hospodyňka. Není tedy divu, 
že jsme v dobré náladě u toho našeho 
stromečku postávali až do pozdních 
hodin. 
Na závěr patří poděkování - panu 
Vozkovi za pomoc při zdobení stro-
mu, všem účinkujícím a samozřejmě i 
všem místním, kteří jakkoliv pomoh-
li.                                            -hs- 

Krásně ozdobená náves v Čepicích Lubomír Brabec 

Zlatobílé ozdoby se vyráběly v klubovně 
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U kapličky byla v  podvečer velká účast Na zdraví! Na svátky! Účinkující část sboru Svatobor  
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KŘÍŽEK NA MOSTĚ 

V 

 minulém čísle RN, jsem se Vám 
zmínil o nálezu železného kříže, 

původně stojícího na mostě přes Čer-
níčský potok.  
Pokusili jsme se toto období trochu 
datovat, ale dost marně. Jak praví kro-
nika, most přes potok byl zde dřevěný 
a nízko položený. Proto jej také při 
povodni v roce 1854 smetla voda. Vy-
stavěn byl tedy roku 1889 most nový 
kamenný. 
Zda byl nalezený kříž na mostě již od 
jeho stavby, tedy od roku 1889 neví-
me. Podařilo se nám ale zjistit kdy byl 
tento kříž z mostu stržen. 

Zásluhou manželů Ivany a Václava 
Macháčkových z Bojanovického mlý-
na , kteří obětavě pátrali nejen 
v archivech a u pamětníků té doby, se 
podařilo získat dokumenty 
z rekonstrukce tohoto mostu v roce 
1985. Jedná se o ucelenou fotodoku-
mentaci a to jak samotné rekonstrukce 
mostu, tak stavu mostu před započetím 
prací, kde je nalezený kříž zachycen na 
fotografii. 

Fotografie je pořízena v březnu roku 
1985. Další snímek z 4. 4. 1985 zachy-
cuje již dělníky při stavbě lešení a sta-

vební práce na mostě. 

Co vedlo stavební dělníky k tomu, že 
železný dvoumetrový kříž s Kristem 
shodili do potoka se již nedovíme a ani 
po tom nebudeme dál pátrat. To ne-
chám na každém z Vás. 

Jisté je, že železný kříž který přečkal 
31 let v bahně a vodě Černíčského po-
toka bude ozdobou u cesty na východ-
ní straně Bojanovic. 

A tak po mnoha letech budou zase 
chodit děti na koledu „od kříže ke kří-
ži“.                          

ADVENTNÍ POSEZENÍ 

V 

 předvečer první Adventní neděle 
jsme připravili již tradiční pose-

zení v klubovně SDH spojené 
s rozsvícením vánočního stromu a kap-
ličky na návsi. Na stolech nechyběly 
všelijaké dobroty, které připravily naše 
hasičky. V přátelské atmosféře ubíhal 
čas velmi rychle. Na 18 hodinu bylo 
připraveno slavnostní rozsvícení stro-
mu a kapličky. Za doprovodu reprodu-
kované hudby a prskavek se vánoční 
strom a naše kaplička rozzářily naplno. 
Dávají nám tak jasně najevo, že při-
cházejí Vánoce. 

most v Bojanovicích, březen 1985 

  

  ČEPICE AKCE - ZIMA 

24.12.    štědrovečerní setkání na mostě 

26.12.    společné splouvání Otavy 

31.12.    silvestrovský výšlap 

21. 1.    14:00  šachový turnaj, U Polenů 

4. 2.     vepřové hody 

25.2.     Masopust 

25.3.     hasičský bál, hraje Orchidea 

 

SDH ČEPICE 
 

D 

ne 3.12.2016 proběhla výroční schůze SDH Čepice. Staros-
ta sboru svým referátem zahájil začátek schůze, poté násle-

dovala zpráva kulturního referenta, velitele sboru a kontrolní a 
revizní komise. Po velice plodné diskusi následovalo občerstvení 
a volná zábava, která trvala do ranních hodin. Těšíme se na příští 
rok.                                                           -mm- 
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Vánoce – nejkrásnější svátky roku. 
Užívejme si tedy ten adventní čas pl-
nými doušky. A až přijdou, ať jsou to 
pro Vás a Vaše nejbližší svátky radosti 
a pohody.  

MIKULÁŠ SE SVÝM DOPROVODEM 

M 

ikuláš se svým doprovodem 
zavítal do naší klubovny SDH. 

V pátek odpoledne připravily naše 
hasičky program pro všechny Bojano-

vické děti. 

A tak se malovalo, vyrábělo a zdobily 
se perníčky a hlavně psaly a malovaly 
přáníčka pro Ježíška. Se setměním už 
nebylo tak veselo. Něco viselo vzdu-
chu! Děti už ví co! 

Jen zarachotil čert ve dveřích, už se 
ozýval křik dětí. Ale Mikuláš 
s Andělem vše urovnal a za chvíli už 
děti sypaly básničky a písničky jednu 
za druhou. Mikuláš s Andělem je také 
za to pěkně odměnili. Balíček sladkostí 

byl pro každého. 

Pak už jen přání „šťastných a vese-
lých“ a Mikuláš s doprovodem spěchal 
dál. 

Ale slíbili, že za rok přijdou zas.     

 

V 

ážení přátelé, 
Vánoční svátky a s nimi i konec roku klepou na dveře. 

Je to období kdy se všichni trochu zastavíme a zamyslíme se nad 
rokem končícím a také nadcházejícím. Než tomu tak bude, mám 
pro Vás ještě dvě pozvánky. Tradiční akce na Štědrý večer u kap-
ličky a dále „Silvestrovský vejšlap“. 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem hasičům, hasičkám 
a jejich rodinám za jejich činnost, poděkoval všem kteří se zúčast-
nili našich akcí a podpořili tak dění v naší obci. Děkuji. 
Přeji Vám všem, krásné prožití vánočních svátků, veselého Silvest-
ra a vše dobré v roce 2017.  Petr Nový, SDH Bojanovice 

Adventní večer v Bojanovicích 

 M 

ilí senioři, 
myslím, že jsme v tomto roce prožili v klubovně 

i na výletech mnoho pěkných chvil. 
V roce 2017 Vám přeji hodně zdraví a těším se na vás.
                   -el- 

Skvělý bavič a muzikant p. Jan 
Míčka ze Žichovic nás přijel 
pobavit do klubu seniorů do 

Rabí. Známé písničky ve všech vyvolaly milé vzpo-
mínky a potěšení. 

PROGRAM KLUBU PRO  
SENIORY ZIMA /  JARO 2017  

VŽDY VE ČTVRTEK 

 

♦ 26. ��?
�,  14:00   kvíz „Moje Česko“ (klubovna) 
♦ 23. G
�"�, 14:00   téma: zdravá strava (klubovna) 
♦ 30. �M�N
�, 14:00   výlet (bude upřesněno) 
 

kontaktní telefon: 604 207 794 

Těšíme se na Vás! 
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ŠQR��ST� RQN�U�
T�  
T�VT: B�WQR�� ZÍKA „K"�
�U� "�?Q Z�UX“  

J 

ak jsme se tak procházeli po place, 
došli jsme až k našim kovářům, 

kteří byli v pilné práci. Jeden dýmal v 
malé feldšmídně, jak se říkalo malé 
polní kovárně, druzí dva zase ostřili 
kůly na kovadlině, další spravoval 
ráfy ke kolům.  
Ráfy, česky obruče, byly hrozně silné, 
rukou by je naši kováři, třebaže to 
byli chlapíci, asi stěží ohnuli. Tu pan 
Karesčenko k nim přistoupil a vzal 
jednu z nich  a začal rukou ohýbat, 
jakoby byla z gumy a pokynul jedno-
mu z kovářů, aby k němu přistoupil. 
Ten ochotně  poslechl, nevěda zatím, 
co pan Karesčenko chce. Ten mu řekl, 
aby připažil ruce k tělu a že bude ob-
ruč kolem jeho těla ohýbat. Vyjeveně 
jsme sledovali sílu pana Karesčenka i 
to, jak se náš Václav statečně držel, 
vždyť to i u něj vyžadovalo velikou 
sílu, aby sebou nepohnul. Byl obto-
čen obručí jako soudeček. Rukama 
nemohl ani pohnout, jak byl sešněro-
ván. Najednou Karesčenko povídá: “ 
Hergot, teď mi došla síla a já tě nebu-
du moci, kamaráde, z toho už dostat a 
tak si budeš muset nějak pomoci 
sám.“ Jistě to řekl v legraci, ale při-
skočili další dva kováři, vazouni, a ve 
chvilce byl Vašek na svobodě. Pro 
změnu zase nyní civěl pan Karesčen-
ko. Reagoval sportovně : “ Chlapi, s 
vámi bych si to nechtěl rozdat.“  
 

Světovým mistrem ve volném stylu 
se stal Polák jménem Kraus, který ve 
finále porazil německého mistra 
Waloschkeho. Již tehdy, v roce 1934, 
při vstupu do ringu zdravil Němec 
pověstným zdvižením pravice. Ještě-
že také nevolal Heil Hitler. S velkým 
uspokojením jsme přijali jeho poráž-
ku Polákem Krausem. Ani na kulturu 
jsme nezapomněli. Ta se zde také dost 
pěstovala a to ve formě karbanu. Kar-

baníkem doslova zuřivým byl Pepík 
Michálek, výborný muzikant z Nez-
dic. Po celém kraji známý výborný 
pozounista a ještě lepší hráč ferbla. 
Když se o něm někde začalo mluvit, 
tak hned zde vyvstala otázka: “ To je 
ten, co musel skrze toho fílka do Afri-
ky? Jo, to je von,“ zněla odpověď. 
Jenomže před Pepíkem se to nesmělo 
říkat. Příčina jeho africké cesty byla 
následující: Před třemi roky, než jel s 
námi do Švýcar, byl zaměstnán u cir-
kusu Amar ve Francii. Majiteli byli tři 
bratři, původem Arabové. Vždy jed-
nou za dva roky jeli s cirkusem do 
Afriky, aby zde strávili zimu a zde se 
ovšem také hrálo. Převážná většina 
hudebníků však již měla sezony ve 
Francii dost a tudíž raději jeli domů k 
rodinám. Pepík, který byl v té době 
sice ještě svobodný, se také jako dru-
zí chystal na cestu domů, neboť afric-
ké tažení již jednou prodělal a už se 
mu tam nechtělo. Na smůlu se však 
několik dní před odjezdem domů pus-
til do hraní ferbla a všechny peníze,  
co měl, prohrál.  

Doma sice měl peněz dost, našetře-
ných z minulých sezon, takže by si 
býval mohl klidně na cestu půjčit od 
kamarádů. To však bylo pod jeho dů-
stojnost a tak raději opět podnikl další 
tah do Afriky. Fílkovi však holdovat 
nepřestal. Teprve když se později 
oženil, byl jeho režim zpřísněn nato-
lik, že by pomalu zapomněl i do hos-
pody chodit. Ale jinak si nenaříkal a 
bylo vidět, že ta svatba mu byla k 
prospěchu. Tento náš dobrý kamarád 
se těší ještě stále dobrému zdraví, po 
válce se sice odstěhoval z Nezdic 
kamsi do pohraničí, kde pak hospoda-
řil poblíže Plzně v JZD.  

Vím sice, že riskuji tímto svůj život v 
případě, že by se Pepíčkovi dostalo 
moje povídání do rukou, ale protože  

z tohoto důvodu denně cvičím karate, 
tak z něj nemám strach. Dalším fílka-
řem, jak se jim říkalo, byl basista 
Král, který měl za manželku Jugo-
slávku, kterou si přivezl domů jako 
suvenýr z doby, když sloužil u krá-
lovské srbské gardy. O tom ještě při-
jde řeč.   

Kdo ovšem nesměl nikde chybět, byl 
náš šéne Franc. Mistr nad mistry. On 
dovedl totiž čarovat. Jemu přálo štěstí 
v kartách ze všech nejvíce. V prvním 
případě, když mu karta nepadala tak, 
jak by si přál, stačilo mu, aby židli, na 
které seděl, jednou dokola pootočil. A 
hle, to už začal vyhrávat. V případě, 
že ani to nestačilo, použil dalších 
osvědčených triků: Čepici, kterou měl 
při hraní karet stále na hlavě, otočil 
štítkem nazad. To už muselo vždycky 
zabrat. Pouze v krajním případě, když 
zoufalství dostoupilo vrcholu, tu se 
bleskově zvedl a nešťastnou židli 
prostě vyměnil. Na novou třikrát po-
klepl prstem a to už muselo kouzlo, 
ať se mu chtělo nebo ne, vyjít. Nám 
nikdo nevyvrátil, ani jeho spoluhrá-
čům, že na těch kouzlech něco musí 
být, vždyť on vlastně nikdy nepro-
hrál.  

Ke cti mu budiž řečeno, že Franci se 
nikdy nesnížil k falešné hře i když 
nějaké ty volty ovládal. S hrou se za-
čínalo hned po večerním představení. 
Mnohdy se ani nesvlékli z uniforem, 
ani na kafe nešli a začali hned na or-
chestru mastit fílky. Orchestr, to byla 
jejich první štace. Když zhasla všech-
na světla, odebrali se, kam je oči ved-
ly. 

                   

pokračování v příštím čísle 

Kapitola sedmnáctá:  
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OSUDY LEGIONÁŘŮ PO 

DEMOBILIZACI Z ARMÁDY  

Č 

eskoslovenskými legiemi v Rusku, 
Itálii a ve Francii prošlo za první 

světové války téměř 150 tisíc mužů 
Čechů a ve velmi malém počtu i Slová-
ků. Ve válce 1914 – 1920 jich kolem 6 
tisíc padlo nebo se stalo nezvěstnými 
nebo podlehlo zraněním ještě během 
války.  
Legionáři svým dobrovolným oběta-
vým bojem významně přispěli ke vzni-
ku samostatné Československé republi-
ky a současně se stali základem nové 
čs. armády. Je sice pravdou, že nově 
vzniklá republika již v r. 1919 přijala 
zákon, který definoval statut legionáře, 
který jako dobrovolník vstoupil do čs. 
jednotek do 28.10.1918. Oficiální statut 
tak získalo asi 90 tisíc vojáků, dalších 
asi 60 tisíc, zejména příslušníků tzv. 
domobraneckých praporů v Itálii tento 
statut nedostalo. Přijatý zákon sice po-
skytoval výhodu, že roky strávené v 
legiích se ve státní správě započítávaly 
do důchodových let trojnásobně, ale 
otázka zní, kolik legionářů našlo za-

městnání ve státní správě jako např. v 
železnici, na poště, u finanční stráže, v 
armádě.  

O daleko větší počet legionářů se nikdo 
nestaral, každý si musel najít obživu, 
jak mohl a na co stačil, asi pod heslem 
„spas se, jak umíš“. Postupem času by-
ly legionářské zásluhy stále více opo-
míjeny, navíc z války se vrátilo kolem 
8 tisíc legionářů -invalidů, u kterých 
byly sociální podmínky nejtíživější. Na 
podporu a v zájmu pomoci řešit pro-
blémy legionářů ve vzniklé republice 
byla ustanovena organizace celostátní, 
Československá obec legionářská, ve 
městech a ve větších obcích byly usta-
noveny místní pobočky legionářů, ve 
kterých byla organizovanost i účast 
dobrovolná.  

Také v Rabí byla tato odbočka založe-
na, její činnost byla víceméně osvětová. 
Po vzniku republiky se konalo každým 
rokem ke dni 28. října shromáždění 
občanů, legionářů a Sokola s hudebním 
průvodem k pomníku padlých vojáků 
za světové války. Po vzpomínkovém 
projevu k občanům, většinou ředitele 

místní školy, po recitačním vystoupení 
žáků místní školy a položením věnců k 
pomníku padlých a poděkování za je-
jich statečnost byla slavnost ukončena 
státní hymnou. Tato tradice trvala až do 
konce roku 1938, po druhé světové vál-
ce již nebyla obnovena a činnost od-
bočky československých legionářů v 
Rabí skončila. Navíc nastalo šestileté 
období národního utrpení, ve kterém 
řada legionářů se zapojila do protině-
mecké odbojové činnosti, skončila ve 
vězení a v koncentračních táborech a 
mnozí tuto pro národ obětavou činnost 
zaplatili životem. Jen ještě k doplnění: 
pomník padlým rodákům v první světo-
vé válce byl odhalen v městě Rabí na 
náměstí dne 27. 5. 1923 nákladem 
10.000,-Kč. 

Pro zpracování vzpomínky na českoslo-
venské legionáře bylo použito : 

-  vzpomínky a vyprávění mého otce 
Ladislava Vokatého 

-  publikace Legionáři (občané a rodá-
ci) okresu Klatovy, Jan Jirák 

-  Českoslovenští legionáři za první 
světové války, František Emmert 

L�Y��
ZM� N R���, B�	�
��� � Č��� �� V��U[ �Z��  
T�VT: L�?����� V�U�T\ 

Vážení čtenáři, touto kapitolou končí poslední příspěvek k historickému shrnutí doby Velké války, vznik a vývoj česko-
slovenských legií.  
Za zpracování a poskytnutí  informací pro naše čtenáře děkujeme panu Vokatému z Rabí a přejeme pevné zdraví v nad-
cházejícím roce.                -red- 

 
(NOPO: QRPOS ROUVSP TWXNVS)   

         -    

  robert 
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Přeji Všem krásné a provoněné Vánoce  
Carpe diem 

K��" 
� ��"
� 

 

K 

apra pečlivě očistíme a rozřežeme na pravidelné kous-
ky, dáme ho povařit v osolené vodě s pár zrníčky pe-

pře, nového koření a hřebíčku. Pak řízky z kapřího masíčka 
přecedíme přes plátýnko a uchováme v chladnu. 
Nakrájíme kořenovou zeleninu (množství podle libosti): ci-
bulka, mrkev, petržel. Přidáme jeden bobkový list a na másle 
vše pěkně opečeme, potom zalijeme rybím vývarem z řízků. 
Vše společně povaříme doměkka, tak abychom mohli pasíro-
vat zeleninu přes sítko. Vznikne nám zeleninová kašička 
(protlak), jako základ pro černou omáčku. 
 

Zeleninový protlak máme v kastrolu na mírném ohni a přidá-
me podle fantazie a možností lžíci švestkových povidel, lžíci 
brusinkového protlaku, borůvkového (máte-li), lžíci svěžího 
kyselého rybízového džemu. Můžeme přidat podle chuti 
sklenku červeného vína, černého piva, dosolíme a mírně po-
vaříme, aby se všechny přísady propojily.  
 

Na zhoustnutí omáčky použijeme nastrouhaný perník. Když 
zhoustne moc, ředíme opět pivem a vínem. Můžeme přidat 
také  nastrouhanou citronovou kůru, muškátový ořech. 
Nyní si v horké vodě spaříme mandličky, oloupeme, nakrájí-
me na nudličky. Spaříme také hrstičku hrozinek (obojího 
druhu), sušené švestky a vlašské ořechy. Toto všechno přidá-
me do omáčky a necháme prohřívat, aby nabobtnaly a přida-
ly něco ze své chutě omáčce. 
 

Teď jsme ve fázi, kdy už záleží na každém jazyku, co mu 
chutná a tak ochutnáváme a ochutnáváme… na závěr vloží-
me do omáčky řízky z kapříka a necháme alespoň 24 hodin v 
chladu proležet a odpočívat.  
Jako přílohu lze doporučit různé druhy knedlíků.  

R���T 

T�VT � ]�T�: ]"�
T�S�U PODLOUCKÝ 

V 

ážení čtenáři, dnešní recept bude, jak jinak než s chutí a vůní svátků vánočních. Osobně se nebráním kuchařským 
fantaziím výborných českých kuchařů a kuchařek, přesto jsem pro tentokrát zvolil tradiční recept Kapra načerno 

podle spisovatele Jana Drdy. Dříve nazývaná štědrovka nebo-li vánočka je myslím vedle vanilkových rohlíčků chlou-
bou a ozdobou vánoční tabule. Ne nadarmo bylo pečení vánočky výsadou jen některých pekařských cechů. Vánočka by 
se měla plést z devíti pramenů (copů). Spodní čtyři symbolizují živly: oheň, voda, zem, vzduch. Prostřední tři: rozum, 

cit a vůli člověka a poslední dva navrchu: vědění a láska. No, řekněte sami, není to úžasné? 

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 

………………………………………….. 

STŘEDA  17:30 

………………………………………….. 

ÚTERÝ, PÁTEK 17:00 

VZ
��U� 
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P 

o menší pauze se opět setkáváme 
v našem malém zahrádkářském 

koutku. Pokud jste ještě nestihli při-
pravit zahrádky na přečkání zimy, má-
te nejvyšší čas, než nám pan Prosinec 
ukáže svou pravou mrazivou tvář. 
Jako ochranu před mrazem přihrňte 
růže zeminou a přikryjte větvičkami 
chvoje. Okrasné trávy a jehličnany 
svažte, aby se nepolámaly pod tíhou 
mokrého sněhu. Jestliže vám zůstala 
v nádržích dešťová voda, můžete ji 
nalít k jehličnanům, aby měly dostatek 
vláhy. 

Naposledy jsme si psali o domcích pro 
hmyz. Doufám, že jste si nějaký hmyzí 
domek vyrobili a užili si u toho spous-
tu legrace. I tentokrát si řekneme o 
domcích, ale pro trochu větší obyvate-
le. 

Jedním takovým domkem jsou krmít-
ka pro ptáky. Existuje několik druhů, 
které neodlétají do teplých krajin, kde 
přečkávají zimu a hledají si potravu, 
ale zůstávají tady. V tomto období 
mají omezenější zdroje potravy, ne-
znamená to však, že nemají co jíst (to 
by tu jinak nezůstávali :). Tu si uzob-
nou jeřabinu, kuličku ptačího zobu, 

pámelníku, trnky, hlohu anebo nějaké-
ho semínka trávy. My jim můžeme 
jejich jídelníček trochu „přilepšit“ při-
sypáním slunečnice, lněného semínka, 
máku, rozdrcených vlašských nebo 
lískových oříšků. Krmítka lze různě 
nazdobit i některými bobulovinami, 
například jeřabinami, nebo na ně navě-
sit jablka a lojové koule. Lůj je důleži-
tý hlavně pro hmyzožravé ptáky. Ta-

kovou lojovou kouli si buď můžete 
koupit, nebo sami vyrobit doma. 

Další na řadě jsou trochu větší obyva-
telé, ti kteří žijí v lese. Už pár let kaž-
dý rok na Štědrý den chodím do lesa a 
nosím zvířátkům něco na zub… stala 
se z toho hezká tradice. Je pravdou, že 
péči o zvěř v období zimy mají na sta-
rost myslivci, ale věřím, že se ani oni 

(jeden takový chodí se mnou a společ-
ně jim krmelce zdobíme), ani zvířata 
nebudou zlobit, když jim donesete 
něco na přilepšenou. Co určitě můžete 
přinést, jsou jablka, mrkev, brambory 
nebo řepa. Lesní zvěř nepohrdne ani 
kaštany, žaludy, bukvicemi, kukuřicí 
nebo obilím - ale pozor! Pouze oves. 
Je moc důležité, aby nic z toho, co 
zvířátkům donesete, nebylo zkažené. 

Nejen čas adventní, vánoční je spojená 
se zvyky a tradicemi, známými již po 
několik generací, tak proč si k nim 
nepřidat ještě nějakou vlastní? 

Přeji Vám všem radostné Vánoce plné 
klidu a pohody. Mějte se rádi.     -pš- 

  
Z�W"�?
���
� 

T�VT � ]�T�: I
Y. P����
� ŠIMÁČKOVÁ 

Posílejte svoje fotografie. Podělte se s námi o svoje pěstitelské úspěchy i neúspěchy, dekorace, nápady a rady. Zkoušeli 
jste něco a nesplnilo to vaše očekávání? Potřebujete s něčím poradit? Napište, volejte, vaše dotazy rádi zodpovíme.    

-red- 
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Usnesení č. 14/2016 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  
ze dne 7.12.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rabí 

Počet přítomných zastupitelů 7, omluveno 2 (p. Janečková, p. Nový).  
ZM Rabí je usnášeníschopné. 

1) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. J. Lohbergera a p.V. Hejpetra ml. a  zapisovatelkou p. R. Ko-
čí. Do návrhové komise p. M.J amrichovou 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

2) Zastupitelstvo města Rabí  schvaluje navržený program zasedání. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

3) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí plnění usnesení č.13 bez výhrad 

Pro 7 

Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
4) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odpis dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku ve vlastnictví města Rabí, 
vedeného na syntetickém účtu 042, na analytickém účtu 013 - studie parkoviště u kostela v hodnotě 17.800 Kč, analytický 
účet 017 - studie kořenová ČOV v Rabí  v hodnotě 37.850 Kč. Důvodem odepsání je nerealizovatelnost projektů. 
Pro 7            
Tento bod byl schválen 

5) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje 

a)rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11703 – IROP, Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí. 
b)zpracování zadávací dokumentace na pořízení dopravního automobilu  firmou D.EU Consulting, s.r.o., sídlem Luby 
251, 339 01  Klatovy, zastoupenou jednatelem Mgr. Miroslavem Kolářem za cenu 35.000 Kč bez DPH 

c) tříčlennou komisi pro výběrové řízení ve složení: Václav Hejpetr ml., Miroslav Kraucher, Petr Balcar. Náhradníky: Ma-
rie Jamrichová, Petr Nový, Radka Kočí a odborného poradce Mgr. Miroslava Koláře   
Pro 6                         Proti 0                       Zdrželi se 1 (p. Lőffelmannová)                        
Tento bod byl schválen 

6) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje finanční krytí nákladů na pořízení CAS z vlastních zdrojů. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

7) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje 

a) dopsání kroniky provedené paní Jamrichovou za rok 2006-2009 za předchozího kronikáře  
b) zápis za rok 2010 – 2015 provedený paní Jamrichovou 

c) vyplacení běžné odměny za vedení kroniky za rok 2014 a 2015 z důvodů nevyplacení této odměny (200 Kč hr./měs., 
600 Kč hr./uzavřený zápis za rok).   
Pro 5   Proti 0   Zdrželi se 2 (p. Jamr ichová, p. Lőffelmann) 
Tento bod byl schválen 

8) Zastupitelstvo města Rabí  
a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 1.885.800,-Kč 

b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto: přistupující noví spo-
lečníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce náso-
beného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 
c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

9) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dotaci na podporu Českého svazu včelařů, místní organizace Rabí ve výši 5.000 
Kč. 
Pro 6   Proti 1 (p.Potužník)  Zdrželi se 0 

Tento bod byl schválen 

10) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje směnu po předchozím uveřejnění záměru. Pozemek p.č. 267/1 v k.ú. Rabí ve 
vlastnictví města Rabí o výměře 1543 m2 bude směněn za pozemek p.č. 268/10 ve vlastnictví firmy Klatovské rybářství – 
správa, a.s. 339 01  Klatovy (IČ: 49791443). Důvodem směny je sjednocení pozemků města Rabí pro budoucí stavbu 
ČOV. Náklady spojené se směnou budou hrazeny oběma stranami bez rozdílu. Směna je bez finanční náhrady za rozdíl 
ploch.  
Pro 3                Proti 4 (p. Lőffelmannová, p. Lőffelmann, p. Potužník, p. Boltík)      Zdrželi se 0                      
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Tento bod nebyl schválen 

11)  Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č. 8, 12, 13, 14, 15 dle přiloženého návrhu. 
Pro 5    Proti 0       Zdrželi se 2 (p.Lőffelmannová, p.Lőffelmann)                     
Tento bod byl schválen 

12) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje následující obsazení bytů v č.p. 149  
a) byt č. 13 ve 2. podlaží domu 2+1 o výměře 72,75 m2 (po p.Bláhové) obdrží paní E.Tancošová 

b) byt č. 5 ve 2. podlaží domu 1+kk o výměře 34,5 m2 (po p.Slivkové) obdrží paní Pelzerová  
c) byt č. 6 ve 2. podlaží domu 1+1 o výměře 56,35 m2 (po p.Tancošové) obdrží paní J.Slivková 

d) byt č. 3 v 1. podlaží domu o výměře 35,41 m2 (po p.Brejchovi) – zatím v jednání  
Pro 7                          
Tento bod byl schválen 

13) Zastupitelstvo města Rabí bere na vědomí žádost občanů Čepic týkající se řešení nedostatku pitné a užitkové vody v 
části obce. Tato otázka bude předmětem řešení příštího zasedání ZM Rabí. 
Pro 7                          
Tento bod vzalo ZM jednohlasně na vědomí 
14) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočet města Rabí na rok 2017 v paragrafech. 
Příjmy ve výši celkem 13 392 249,-Kč 

Výdaje ve výši celkem 14 644 384,-Kč 

Rozdíl ve výši  - 1 252 135,-Kč 

Pro 7 

Tento bod byl schválen 

15) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje umístění inženýrských sítí do pozemku p.č. 206/27 v k.ú. Čepice z důvodu vý-
stavby RD na pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Čepice. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

16) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení pro město Rabí a dodatek 
č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení pro město Rabí-Bojanovice z důvodu navýšení počtu světelných bodů. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

17) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozdělení pozemků pro potřeby budoucí odstavné plochy dle přiloženého geome-
trického plánu. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

18) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje geometrický plán pro umístění věcného břemene na pozemku p.č. 464/6 v k.ú. 
Rabí, z důvodu budoucí výstavby kanalizačního vedení pro ČOV Rabí. Zřízení VB je dohodou stran bez nároku na náhra-
du za omezení vlastnického práva. Zápis do KN a náklady spojené se zápisem jdou na vrub města Rabí. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

19) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vstup do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

20) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje návrh cen na rok 2017  ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů dle přiloženého návrhu firmy Rumpold-P s.r.o. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen 

21) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje 

a) zpracování a podání žádosti při přípravě zajištění financování ze zdrojů Státního fondu životního prostředí pro projekt 
„Zkvalitnění nakládání s odpady – Rabí“, v rámci programu Operační program životního prostředí firmou Koncedo, s.r.o., 
Chelčického 733/28, 600 02 Hradec Králové za cenu 60.000 Kč bez DPH a provedení potřebné změny v rozpočtu §3726, 
položka 5169. 
b) dodatek k objednávané činnosti v případě neposkytnutí dotace vrátí do 1 měsíce od oznámení o neposkytnutí dotace 
městu Rabí 100% z objednané ceny za celé plnění zakázky. 
Pro 7 

Tento bod byl schválen  
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22) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí dotace na rok 2016 pro MS Březinka Rabí ve výši 6.000 Kč. 

Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 1 (p. Potužník) 
Tento bod byl schválen 

23) Zastupitelstvo města Rabí schvaluje: 
a) zřízení inventurní komise ve složení: předseda – Petr Nový, členové - Petr Balcar, Marie Jamrichová, Eduard Potuž-
ník, Iveta Nováková, Ladislav Pretl,Václav Hejpetr ml. 
b) plán inventur na rok 2016 s platností od 8.12.2016 do 31.1.2017 

Pro 7 

Z�"Z�m N Rn�T�U[W� GM�?Q

V 

ážení občané,  
V následujících řádkách si dovolím uveřejnit posel-

ství, které jsem přednesl na rozsvícení vánočního stromu v 
Rabí.  
Bylo 26. listopadu dopoledne. Poslední přípravy na městeč-
ku vrcholí - rozsvícení vánočního stromku je za dveřmi. Se 
synem jsme dorazili k obědu a hned střídání stráží. Manžel-
ka na tři „hoďky“ do práce a já jdu uspávat malou Elenku, 
jak jen to rychle jde. Jako vždycky pomalu.  
Půl hodinu před začátkem akce sedím u počítače a směs 
mnoha myšlenek mi proudí do hlavy, jak jen to vše formu-
lovat do té klávesnice, aby mi lidé porozuměli. To určitě 
některé napadne, že mi to psal možná nějaký „ovčáček“. 
Ale co, myslet si to, je přece problém druhých. Nepsal! V 
těch několika větách jsem sám sebou. 
  
V tento čas začínáme bilancovat uplynulý rok. Ještě po celý 
měsíc budeme mít možnost dokončovat rozdělané projekty, 
které nosíme v hlavě, budeme mít možnost doladit vztahy se 
svým okolím, se svými nejbližšími. Do následujícího roku 
jistě vstoupíme s čistým svědomím, s myšlenkou, že můžeme 
začít znovu a od začátku.  
Určitě mi dáte za pravdu, že takhle to myslíme vždycky 
v tento čas, ale běh každodenního života nás naučil, že sku-
tečnost je jiná. Nežijme z roku na rok, ale ze dne na den. 
Každý den, máme možnost být dobrým člověkem, pozitivní 
osobností. Často však podlehneme tlaku okolí, které je ner-
vózní, frustrované.  
Zkusme být pozitivními lidmi, milujme život. Přeji vám, 
abyste si dokázali vážit sami sebe, aby jste dělali vše tak jak 
nejlíp umíte a věřte mi, že díky budování důvěry v sebe sa-
ma se začne měnit i vaše okolí, vaše vztahy s rodinou, ka-
marády a přáteli budou příjemné a klidné. Vaše vztahy bu-
dou mít nádech adventního času nejen v tento čas vánoční, 
ale každý den, celý rok.  
 

V následujících řádkách stručně bilancuji práci všech za-
městnanců úřadu a veřejně činných lidí. Je to jen náhled 
pod pokličku pomyslného guláše, který vaříme celý rok. 
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na chodu obcí v uply-
nulém roce a přeji vám do dalšího roku elán, který musí být 
nedílnou součástí tohoto činění. 
 

• osazení smírčího křížku v Bojanovicích u výjezdu směr 
Rabí 

• odstraňování náletů u komunikace Bojanovice – Cihelna 

• oprava vozovky po deštích zadní cesta Bojanovice – Rabí 
• odstraňování nánosů staré hlíny u krajnice pomocí bagru   

• oprava vozovky asfaltovým krytem komunikace Bojano-
vice – Cihelna 

• údržba zeleně v Bojanovicích 

• oprava el. instalace v kapličce v Bojanovicích 

• pořízení vánočního osvětlení na kapličku 

• údržba lesní výsadby v k.ú. Bojanovice 

• jednání se SUSPK ohledně konečného řešení autobuso-
vých zastávek 

• doplnění světelných bodů v Bojanovicích 

• pořízení osvětlení vánočního stromu v Čepicích 

• rizikové kácení u přejezdu Čepice 

• doplnění nádob na separovaný odpad v Čepicích 

• dotazník ohledně potřeb pitné vody – jednání s hydrogeo-
logem 

• oprava přívodu vody v kempu Čepice – realizace 

• seč a údržba odvodnění na lesní cestě Čepice 

• seč a údržba veřejných ploch 

• seč v okolí vrtů a studny 

• úprava náletu pod vodojemem v Rabí 
• těžba v obecních lesích a výsadba stromků – lesní správce 

p. Boltík 

• oprava elektroinstalace ve vodojemu 

• nátěr vrat vodojemu 

• oprava přepadu vodojemu 

• oprava elektrického vedení z vrtů na vodojem 

• zhotovení zhlaví vrtu a napojení do vodojemu vč. ko-
laudace 

• osazení nádob na sběr potravinářských olejů – Rabí 
• osazení nádob na drobný kovový odpad v obcích a jejich 

pravidelný vývoz 

• odvoz odpadu za hřbitovní zdí 
• likvidace dvou černých skládek v k.ú. Rabí 
• likvidace skládky v k.ú. Bojanovice 

• likvidace odpadků v Čepicích (na Amerikách) 
• 2 x svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v ob-

cích: třídění železa a elektroodpadu 

• uspořádání sbírky pro Diakonii 
• výstavba osvětlení přechodu pro chodce a osazení novými 

reflexními značkami na náměstí 
• oprava světelného bodu u bazaru Duha 

• oprava komunikací v Rabí 
• usazení pamětního kamene na vyhlídce v Rabí 
• výroba dřevěných nástěnek 8 ks – pro potřeby obce 

• osazení vrat na stavební dvůr v č.p.15 

• zhotovení stropu ve stodole č.p. 15 

• zavedení el. energie a osvětlení do stodol v č.p. 15 

• osazení reflektorů s čidlem na dvůr v č.p. 15 

• výměna břitů na radlicích, oprava sypače na inertní mate-
riál 

• výroba kotce pro zatoulané psy (dočasné umístění psa k 
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dalším potřebným úkonům) 

• výpomoc při seči na židovském hřbitově 

• údržba kašny – nátěr  
• doplnění laviček na náměstí 
• zhotovení el. odběrného místa pro kulturní akce a oprava 

odběrného místa u kašny 

• instalace parkovacího automatu vč. úpravy elektroinsta-
lace  

• instalace kovového schodiště kotelny v KD Rabí 
• osazení litinových košů na náměstí v Rabí 
• přemístění vývěsek před bývalou radnicí 
• oprava dvou bytů před předáním nájemcům 

• výměna vodovodních baterií a ohřívačů TUV v nájem-
ních bytech 

• výměna hlavních bytových jističů v č.p. 149 (zahříváním 
docházelo k výpadkům proudu) 

• pomoc při zajištění májky v Rabí 
• pomoc při zajištění kulturních akcí na Rabí ( instalace 

stánků, odvoz dovoz věcí.....) 
• výměna vody, el. instalace, oken, dveří, obkladů a dla-

žeb v budově sportovního areálu 

• zhotovení vodovodní tlakové stanice pro budovu spor-
tovního areálu  

• oprava elektroinstalace, rozvodné skříně, osazení světly 
a zásuvkami - sklad v budově TJ 

• štěpkování dřevní hmoty z údržby veř. prostranství a 
komunikací 

• zhotovení projektové dokumentace na přístavbu MŠ Ra-
bí - finalizace 

• zhotovení posouzení energetické náročnosti budov dle 
zákona na pěti budovách 

• nákup dalších pozemků pro odstavnou plochu u JZD 

• geometrické sjednocení pozemků pro odstavnou plochu 

• nákup osobního automobilu pro místní správu 

• svatební obřady v Rabí (36 svateb) 
• blahopřání jubilantům v obcích (27 jubilantů, většinou 

osobní návštěva)  
• kontrola z úřadu práce - VPP 

• kontrola finančního úřadu – dotace na zateplení KD 

• kontrola finančního úřadu – dotace na průzkumný VRT 
HV 2  

• kontrola okresní správy sociálního zabezpečení – za-
městnanci 

• kontrola dotace ze SZIF na č.p. 15  (Státní zemědělský 
intervenční fond) 

• volby do krajů, nákup materiálu, příprava, proúčtování 
poskytnutého příspěvku na volby 

• dotace od PK na vrt HV2 – zpracování žádosti a vyúčto-
vání 

• dotace od PK na opravu budovy ve sportovním areálu  – 
zpracování žádosti a vyúčtování  

• dotace na ČEZ osvětlení přechodu – závěrečné vyúčto-
vání 

• dotace na dopravní automobil pro JSDHO Rabí z IROP 
(90% z UZN) 

• dotace na pořízení CAS pro JSDHO Rabí od GŘ HZS 
(2,5 mil. Kč) 

• podání žádosti o dotaci na techniku pro nakládání s bio-
odpadem 

• příprava podkladů pro dotaci na kompostéry 

• exkurze u firem, které zhotovují nástavby na hasičské 
automobily – WISS CZECH, s. r.o ( výrobní závod Pol-
sko), THT Polička, s.r.o. (výrobní závod Polička) 

• pravidelná revize nářadí 
• pravidelná inventura majetku 

• školení BOZP 

• revize protipožárních zařízení v majetku města (hasící 
přístroje a hydranty) 

• zajištění pracovních míst dotovaných Úřadem práce (3 
místa) 

• odečty spotřebované vody přímo u odběratelů 

• fakturace vody odběratelům (160 odběratelů) 

• výměna vodoměrů dle plánu výměn 

• spisová služba – 1200 odeslaných a přijatých spisů 

• schůze spolku Prácheňska (4x) 
• schůze Svazku obcí Pošumaví (3x) 
• jednání MAS Pošumaví (3x) 
• valná hromada Pošumavská odpadová, s.r.o. (2x) 
• 32 relací hlášení místního rozhlasu  

• e-mailová pošta starosta - doručená mimo spam a nevy-
žádanou poštu 1900 zpráv 

• e-mailová pošta starosta - odeslaná 1600 zpráv 

 

Moje zamyšlení na závěr: 
 

nenávist zprava, závist zleva a zloba uprostřed. Běžná sou-
část mých posledních dvou let, které trávím na Rabí. Za 
mými zády mnoho řečí od lidí, které už skoro neznám. 
Neboj, tys to člověče nebyl, poznám to.  
Dotyčný, při setkání, většinou uhne pohledem, jak se sna-
ží, aby neodhalil ve svém pohledu to ošklivé co si myslí a 
to ošklivé co za mými zády řekl. Právě k tobě je mé od-
pouštění namířeno. Já tady a teď odpouštím těm, kteří 
uhýbají pohledem.      
Advent mi přijde jako příhodný čas pro odpuštění i našim 
blízkým, přátelům a lidem v našem okolí, díky odpuštění 
vykročíme do následujícího období silní a bez zbytečných 
pochyb a otázek. Buďte také silní v odpuštění.  
 

Všem občanům Rabí, Bojanovic a Čepic přeji trpělivost se 
svým okolím, s děním kolem nás, s děním ve světě.  
Přeji všem klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný no-
vý rok 2017 a nakonec hlavně zdraví, jelikož jak víme, 
všechno ostatní je nepodstatné. 

Miroslav Kraucher, starosta 
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Oslavenci v lednu 2017 

65 let  Joza Milan  Rabí 
65 let  Kazda Josef  Čepice 

85 let  Marek Václav Čepice 

 

Oslavenci v únoru 2017 

60 let  Kopřiva Milan  Rabí 
65 let  Dobiáš Jaroslav  Čepice 

93 let  Kubovcová Marie  Čepice 

 

 Přejeme hodně zdraví a štěstí. 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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 

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 
 

K likvidaci OV z nemovitostí mohou majitelé využít slu-
žeb firmy Čevak (čistička Sušice) 

p. Bělohradová (tel.: 602 539 950) 

Opustili nás 

 

Jan Vošalík  Rabí 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Narodili se 

Emma Jedličková  17. listopadu 2016 

(dcera Aleny Novákové) 
Jan Löffelmann 

Blahopřejeme k narození dítěte. 

OZNÁMENÍ ZKD 
 

Dohlížecí výbor Jednoty, žádá členy, aby si vyzvedli ka-
lendář 2017 v místním obchodě v Rabí. Děkujeme.  

 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ OD P. TAUCHENA Z RABÍ 
 
 

Přeji Všem čtenářům Rábských novin, aby vykročili tou 
správnou nohou do r. 2017 a přidávám jednu silvestrov-

skou anekdotu: 
Jsou dva čundráci u Otavy a jeden druhému říká: 

„Amerika je země snů. Tam je prezidentem nějaký tramp.“ 

 

KNIHOVNA 
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VÝLOVY SE PODAŘILY 

K 

rátce po sobě měli milovníci 
rybích pochoutek možnost vy-

chutnat si atraktivní podívanou hned 
2x.  
Výlov budětické revitalizační nádrže 
na rozhraní s katastrem rabským se 

koná již od roku 2004 a hlavní orga-
nizátor Karel Podlešák z myslivecké-
ho sdružení nám prozradil, že počet 
vylovených kusů stále stoupá, letos to 
bylo kolem 400 ryb, k vidění byl sa-
mozřejmě kapr, lín, cejn, tolstobik, 
amur, ale i štika a několikrát se obje-

vil i sumec. Od roku 2012 se do výlo-
vu pravidelně zapojují i budětičtí fot-
balisté. Letos navíc klaplo i počasí a 
tak si návštěvníci kromě ryb mohli 
užít i krásný pohled na sluncem zali-
tou hladinu polovypuštěného rybníka, 
přilehlé louky a blízké Budětice. -rt- 

O 

 3 týdny později bylo počasí, že by si psa ven nevyhnal. Přesto 
jsem zachumlán do pršipláště, holínek a klobouku nasedl na 

kolo, abych si užil i výlov rybníčku v Lipové Lhotě, který byl zre-
konstruován teprve nedávno. A také zde bylo možno spatřit pěkné 
kapří kousky, zahřát se grogem a pochutnat si na vuřtíku upečeném 
na ohýnku. Zmoklý, ale zajímavý den měl organizačně pod palcem 
radní Bohouš Kudera.        -rt- 
 

K. Podlešák má na starosti také váhu 

To je štika! 
Úlovek je 
pěkný I rabští se přišli podívat 

B. Kudera 

FK BQ?nT�� - �\���?Um 

Už je to hotový... 
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„Umístění po podzimní části po-
važuji za úspěch.“ 

 

T 

akhle spokojeně se vyslovil tre-
nér Zbyněk Chmelík (ZCh), 

když jsem se s ním a kapitánem Vác-
lavem Kordou (VK) setkal v hostinci 
„U Šafandů“, kde se dějí všechny 
podstatné věci a jsou zde i vystaveny 
všechny trofeje budětického fotbalo-
vého oddílu. Takže hodnocení by-
chom měli za sebou a teď trochu po-
drobněji. 
 

Kapitáne, skutečně tedy spokojenost? 
 

VK: Pochopitelně, stř ízlivě jsem situaci na začátku hod-
notil na 12 bodů a ono je jich 15. 
 

Bylo i trochu štěstíčka, že? S oběma Bory(Velkým i Ma-
lým) jste brali tři body v posledních vteřinách utkání, v 
tom Velkém jsi se skvěle trefil zrovna ty a v nervy drásají-
cím domácím zápase s Malým v té poslední vteřině chytil 
3!!! nařízenou penaltu brankář J. Vinter. 
 

VK: J istě, ale štěstí přeje př ipraveným a my jsme v 
obou nesmírně důležitých utkáních šli za svým cílem právě 
až do té poslední vteřiny, nespokojili jsme se s bodem a 
chtěli vyhrát. 
ZCh: Já bych rád vyzdvihl obrovskou bojovnost a úsilí 
a to nejen v těchto zápasech. Snad jen v posledním zápase v 
Janovicích nás soupeř přehrál, jinak jsme byli vždy mini-
málně rovnoceným soupeřem. A především nastupujeme ve 
13, tím hráčem navíc jsou naši skvělí diváci, kterým bych 
chtěl vyseknout velkou poklonu. Ze všech týmů okresních 
soutěží máme jednoznačně nejvíce diváků bez ohledu na to 
hrajeme -li doma nebo venku. 
 

Pánové, váš nejsilnější zážitek podzimu? 
 

VK: Jednoznačně oslava po zápase ve Velkém Boru, 
nejen, že to byly první 3 body z venku, ale nadchl mě i způ-
sob hry, otáčeli jsme výsledek, nenechali se zlomit vyrov-
náním a do poslední chvíle usilovali o rozhodnutí bez lote-
rijních penalt. A že jsem ten rozhodující gól dal já? To byla 
už jen ta pověstná třešnička na dortu. 
ZCh: Já jsem i slzu uronil po heroickém zápase s Vrhavčí, 
který je suverénně první, šlapal do nás, chtěli pochopitelně 
vyhrát, rozhodčí byl velmi benevolentní, několik našich 

hráčů si odneslo nepříjemná zranění, ale kluci se překoná-
vali a uhráli skvělou plichtu a to ne kdejakou, dvakrát vedli 
a soupeř musel dotahovat. Tam jsem se dmul pýchou a ří-
kal si, že jdeme tím správným směrem. Nebylo málo 
„radilů“, kteří nás v létě zrazovali od rozhodnutí hrát okres-
ní přebor a předpovídali nám poslední místo (podívejte se 
na Hartmanice, takový mančaft a málem spadl). A hle, má-
me 15 bodů, 10. místo a minimální ztrátu na střed tabulky. 
 

A na dohled jsou klidné vánoce a sladké lenošení.... 
 

ZCh: Kdepak!!! Všichni mají individuální plány, již se 
těšíme na běžky, tréninky v tělocvičně, na jaro musíme být 
perfektně připraveni, máme těžký začátek a chceme pokra-
čovat v dobrých výkonech. 
VK: Já přestanu kouř it (smích) 
 

A já jen pro pořádek dodávám, že FK Budětice 2012 pora-
zil oba Bory shodným výsledkem 3:2 a na závěr prohrál v 
Janovicích 8:4. A přání do Nového roku? Ať se chlapci 
daří tak, abychom si mohli často vychutnat závěrečný ví-
tězný pokřik: 

 

Už je to hotový 

kdo má body už se ví 
Bůůůůdětice, Bůůůdětice 

 

 

Děkuji za rozhovor
   

                -rt- 

Venca dal i 2 ve Velkém 
Boru a byl za hvězdu 

Z. Chmelík hodnotí 
sezónu „U Šafandů“ 

R. Melka dává jeden ze svých gólů 
Janovicím 

Korda dává gól Malému Boru 


