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Slovo starosty obce Záboří
Vážení spoluobčané,
čas letí jako o závod, opět jsou tady další Vánoce a nový rok pomalu klepe na dveře. Je to doba, kdy hodnotíme uplynulý
rok, sestavujeme nové plány a dáváme si různá předsevzetí. Dovolím si využít této příležitosti a poděkovat všem občanům,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do práce pro naši obec. Díky Vaší výborné spolupráci a pomoci, které si nesmírně vážím,
bylo možné vyřešit mnoho obecních záležitostí.
Jménem celého Obecního zastupitelstva bych všem popřál, abychom vánoční čas prožili v klidu a příjemné atmosféře a trochu si odpočinuli od věčného kolotoče každodenních povinností, kterými nás život vydatně zásobuje.
Do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, radosti, životního optimismu a osobní spokojenosti.
Ing. Václav Kurz
starosta obce
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Bilancování nad rokem 2017
Závěrem každého roku se ohlížíme zpět a můžeme vyhodnotit, co jsme si vzali za své a co se opravdu podařilo
za dobu uplynulého kalendářního roku realizovat a zafinancovat. Obecní rozpočet je vyrovnaný a i díky dotacím
se daří zlepšovat infrastrukturu obce či vybavení školy,
školky, SDH. Dotace Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova byly požadovány na obnovu komunikace
kolem rybníku Pátek a na úroky z úvěrů, díky zpracování
a podání bezchybné žádosti obec získala podporu ve výši
211 tis. Kč. Sbor dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci na činnost ve výši 4 116 Kč, neinvestiční dotace
z MŠMT na projekt č. CZ.02.3.6810/0.0/0.0/16 činila
372 976,20 Kč, na volby obec obdržela příspěvek
22 tis. Kč, na výkon státní správy 59 300 Kč.
Obec podporuje finančně aktivity místních spolků, přispívá na organizaci sportovních a společenských akcí,
např. i plesů včetně dětského maškarního, který letos doprovázela diskotéka DJ Františka Mareše. Obec organizačně zajišťuje tradiční kulturní události a oslavy v obci.
Oslava Mezinárodního dne žen v místní Zábořské hospůdce s bohatým programem, s občerstvením a dárkem je
pro každou ženu milou odměnou a pozorností. Slavnostní
rozloučení s žáky 9. třídy místní základní školy na obecním úřadu je pak oficiálním nasměrováním do další etapy
jejich života. I předškoláčci jsou slavnostně „pasováni“ na
školáky a oslava na obecním úřadu dává této chvíli důležitost, kterou si právem budoucí prvňáčci zaslouží. Bohatý program Pouťového posezení Pod lípou by měl přinést
pobavení malým i dospělým, příležitost k sousedskému
setkání, ale třeba i rozšíření znalostí (letošní návštěva velblouda i dravců byla velmi poučná, nu uznejte). Podzimní
období v Záboří patřilo posvícenské zábavě, divadelnímu
představení a adventnímu trhu. Čeká nás adventní koncert
v kostele včetně vystoupení dětí ZŠ a MŠ Záboří u stromečku na návsi, který je nazdoben a rozsvícen po celou
dobu adventu. Pro zajištění kulturních akcí byl v letošním
roce zakoupen Party stan, pro provoz zázemí byly opraveny WC v ubytovně čp. 4, která je zázemím pro Pouťové
posezení. Na tento objekt byl vyhotoven projekt rekonstrukce se zateplením, který je podkladem pro podání žádosti o dotaci. Proběhly rovněž opravy toalet v kulturním
domě, kde byla nutná i oprava střešního pláště.
Obec zajišťuje samozřejmě i další drobné opravy a
stavební údržbu obecního majetku. V letošním roce byla
realizována oprava interiérových omítek v prostoru kadeřnictví a zdravotního střediska, byla odstraněna plíseň,
provedeny nové omítky, penetrace včetně vymalování.
Výmalby se dočkala i jídelna základní školy, u mateřské
školy se opravovalo schodiště a měnila dlažba. Pro zodpovědné nakládání s odpady zajistila obec nové kontejnery, zejména pak na rozměrné plasty (tento je umístěn u
ČOV). Obec dále zodpovídá za provoz čističky a vodárny,
údržbu zeleně, obecních pozemků a veřejného prostranství v obci, včetně sečení příkopů u místních komunikací.
Pro tento účel byl zakoupen nový křovinořez a motorový
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foukač na listí. Ani naše obec není ušetřena úmyslnému
poškození obecního majetku, nově osazené dopravní
značky u Kuše byly odcizeny, a tak dopravní značení bylo
provedeno nově a kotvení snad dostatečně zajištěno proti
nenechavcům.
Možná si někteří neuvědomují, že za každým bodem
naší obecní bilance je člověk – ten, který musel zařídit,
vyřídit, vyplnit a splnit. Kdo nezkusil, nepochopí, že vyplnění formuláře či zvednutí telefonu vezme spoustu času
a energie. Abychom na konci roku mohli pocítit uspokojení nad tím, co se nám pro obec podařilo, musíme za
vším vidět spolupráci a nadšení spousty lidí - mnohých
z Vás. Dovolím si citovat Gándhího: „Bez činu zůstává i
nejkrásnější myšlenka bezcennou“. Je na místě nejen bilancovat, ale i vidět, díky komu je vůbec možné nějakou
bilanci činů sepsat!
Podklady Květuše Krejčová, text Jitka Říhová

Vítání občánků v Záboří
V sobotu 2. prosince jsme na Obecním úřadě v Záboří
přivítali do obce naše nové malé občánky, dvě princezny a
jednoho prince. V průběhu tohoto roku se do Záboří narodili: Zoe Pihera, Viktorie Harášková a Michal Švehlík.

Nejmenší Zábořáčci se svými rodiči.
Děti ze zábořské mateřinky přišly své budoucí kamarády pozdravit a předvedly jim, co se ve školce naučily.
Byly jako vždy milé a bezprostřední. Pan starosta uvítal
občánky podle zvyku našich předků, kteří rovněž vítali
narozené děti do obce. Vždy, když se narodil malý občánek, přišel jej představený obce přivítat a přál mu, aby vyrůstal do krásy, síly a k radosti obce.
Následovala gratulace od starosty a místostarostky,
předání dárků a vkladní knížky se základním dvoutisícovým vkladem. Rodiče se podepsali do pamětní knihy ke
jménu svého dítěte. Maminkám byla předána krásná růže,
následoval přípitek a focení malých oslavenců v kolébce
nebo s rodiči a sourozenci.
Co jim do života popřát? Vyrůstejte ve zdraví,
v bezpečí a teple domova, v láskyplné náruči svých rodičů
a rozdávejte kolem sebe jen radost.
Text a foto Jaroslava Vodičková

Číslo 4/2017

Strana 3

Vánoční zpovídání

tzn. chloru a sody. Obě látky jsou dávkované automaticky, ale musí se přibližně každý devátý den doplňovat.

Č as předvánoční je sice hezkým, ale zároveň velmi
stresujícím a hektickým obdobím. Nikdo nemá čas, nikdo
nic nestíhá. Tentokrát tedy vynecháme návod na generální
úklid a recepty k pečení cukroví, na vánoční zvyky se
ptám totiž mužského. A ještě v poslední době velmi zaneprázdněného našeho redakčního kolegu a současně ředitele místní ZŠ a MŠ v Záboří - pana Mgr. Michala Gutwirtha. Zvolila jsem formu rychlého rozhovoru, zpovídat
jsme jej chtěli už při jeho nástupu do funkce, ale to i bez
Vánoc nezvládal. Takže teď nabízíme malé nahlédnutí do
jeho vánočních zvyklostí. Takže, pane řediteli, prosím,
stačí krátce odpovědět.
První pořízený vánoční dárek jsem koupil:
 v listopadu
Na Štědrý den zlaté prasátko:
 asi neuvidím (bez masa většinou nevydržím)
Ke Štědrovečerní večeři máme:
 kapra s bramborovým salátem
Stromeček:
 zdobím
Koledy:
 poslouchám
Jako malý jsem dárky:
 hledal (asi jako každý pod postelí a v peřiňáku)
Pod stromeček bych si tentokrát přál:
 trošku klidu a odpočinek
Jaké vánoční cukroví jím nejraději:
 štrůdl a kokosové koule
Na vánoční zázraky
 nevěřím
Děkuji, Michale, a přeji Ti ty nejkrásnější Vánoce a
splnění všech tajných přání i bez zázraků.
Jitka Říhová

Vodárna a čistička pro obec Záboří
Voda z kohoutku je v dnešní době naprostou samozřejmostí, stejně tak, že odpadním potrubím po umytí nádobí či nás samých odteče kamsi zpět do kanalizace. Běda, když neteče a neodtéká. Poruchy se dějí vždy snad naschvál o víkendu, když potřebují hospodyňky vařit a prát.
Většinou je na vině poškozené čerpadlo, vypadlé jističe
anebo jiné nepředvídatelné stavy technologie vodárny. „I
přes každodenní kontrolu a pravidelnou údržbu nelze takovým událostem předejít, často se setkáváme
s nepochopením“, říká Roman Říha, který má vodárnu a
čističku na starosti a opravy zajišťuje společně
s elektrikářem, panem Václavem Bělem starším.
„K pravidelné denní údržbě patří u vodárny kontrola
stavu vody všech čtyř studní v areálu vodárny, jejich přepínání v případě nedostatku vody (zapnuty jsou vždy současně dvě), kontrola chemických přísad do pitné vody,

Čistička odpadních vod v Záboří
Pravidelně 3 x měsíčně se provádí čištění pískového
filtru. Dále se kontrolují čerpadla, která slouží k čerpání
vody do darlinků, odkud je voda rozváděna vodovodem
do obce. Denně se také odečítá stav spotřeby elektrické
energie a průtok. Pokud by se stav vody v našich studnách
snížil, lze využít vodovodní přípojku z Čečelovic, tato
však slouží jako naprosto výjimečná zásobárna. Za dobu
pěti let, kdy vodárnu obsluhuji, se tak naštěstí stalo pouze
dvakrát.
U čističky se kontro2016
2017
luje přítok, stav čeřidla,
spotřeba spotřeba
stav odtoku, provádí se
(m3)
(m3)
čištění jednotlivých sek- Leden
879
951
cí a odečítá se denně
Únor
840
854
rovněž stav spotřeby
Březen
893
991
elektrické energie a denDuben
883
898
ní průtok. Poruchy čisKvěten
989
1059
tičky se až tak domác1033
1127
ností nedotýkají, musí- Červen
Červenec
977
1113
me je řešit sice okamži1009
1036
tě, ale je pravdou, že po- Srpen
Září
942
983
slední závažné problémy
Říjen
917
931
s ložisky čeřidla jsme
908
915
řešili před dvěma roky“, Listopad
Prosinec
987
uvedl dále R. Říha.
Stav pitné vody dělá
poslední dobou vrásky nejen hydrometeorologům. Srážkové úbytky se dotýkají každého z nás, a že bychom neměli vodou plýtvat, asi také všichni víme. Přesto i v naší
obci spotřeba vody bohužel pravidelně stoupá, byť ročně
řádově o desítky kubíků (viz tabulka):
Zejména v letní sezóně je problém při napouštění bazénů, pro které by bylo vhodné zajistit vodu dovozem
z jiného vodního zdroje, než je obecní vodovod.
Kvalita pitné vody je sledována a kontrolována 2 x ročně
odbornými laboratořemi, testy se zaměřují na obsah škodlivin a v této oblasti i na radon.
Text a foto Jitka Říhová
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Aktuality ze školních škamen
V čase, kdy se Vám do ruky dostává toto číslo
Zábořského zpravodaje, již i v základní škole vládne
předvánoční atmosféra. Žáci už jsou myšlenkami pod
vánočním stromečkem a učitelům se jen velmi těžko daří
je přesvědčit, aby ještě pracovali. Ještě předtím, v době,
kdy děti byly schopné „jakž takž“ vnímat, se ale žáci
rozhodně nenudili. Deváťáci pro své mladší spolužáky
připravili opravdu vydařenou mikulášskou nadílku a
společně s osmáky vyrazili do Sušice prohlédnout si
legiovlak. Již po uzávěrce tohoto čísla proběhla ve škole
rovněž adventní dílna, během níž učitelé a i někteří rodiče
umožnili dětem vyrobit si originální vánoční dáreček.
Začátkem prosince dosáhla děvčata obrovskéo
úspěchu, neboť ovládla okresní kolo ve florbalu a
postoupila do krajského. Gratulujeme!
Na závěr bych chtěl jménem ZŠ a MŠ Záboří popřát
všem žákům, rodičům, učitelům, ale i všem čtenářům
hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce.
MG

návštěva mateřské školky. Dětem tentokrát neukápla ani
slzička. Nejdojemnější byl chlapeček, který seděl
s Mikulášem na koberci, hladil ho po vousech a chválil:
,,Ty jsi táááák krásnej!!“
Chtěla bych touto cestou veřejně moc poděkovat všem
svým dětem (i některým rodičům) za elán, nadšení a
kreativitu, se kterými se přípravy mikulášské nadílky
ujaly.
ŠK, třídní uč. 9. třídy
Legiovlak v Sušici
Se životy legionářů se naši žáci seznamují v hodinách
dějepisu. Dozví se jména bitev, připomenou si slavnou
anabázi. Ale přiznejme si, nejlepší učení je to přímo ze
života - potěžkat v ruce legionářskou zbraň, prohlédnout
si provizorní nemocnici nebo takzvanou těplušku – vagón,
kde legionáři spali. A navíc se dozvědět spoustu nových
zajímavostí od lidí, které tohle téma pohltilo. Právě ti
vytvořili kopii legionářského vlaku, který nyní objíždí
česká města.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka je vždycky ve znamení
rozporuplných pocitů – trochu těšení se na dárky a
dobrodružství, trochu strachu. Ani letos to v zábořské
škole nebylo jinak. Mikuláš a jeho pomocníci k nám sice
zavítali o pár dní dřív, ale na atmosféře to rozhodně
neubralo.

Děti z 9. třídy si pro svoje mladší kamarády tentokrát
připravily trochu jiné peklo – strašidelnější, neboť tam
byla téměř úplná tma, a zároveň i přívětivější, protože se
tam nezjišťovaly jen prohřešky na váze hříchů, neklečelo
se na hrachu a nevařilo v pekelném hrnci , ale také se
vozilo v kočárku čertovské miminko, lezlo provázkovým
bludištěm pro sladkou odměnu a plnily se další zábavné
úkoly.
Když se v pekle vystřídaly děti z celé školy a všichni
včetně pana ředitele byli náležitě začernění, celá ta veselá
sedmičlenná nebeskopekelná skupinka se vydala navštívit
kuchařky ve školní jídelně a místní firmu. Nechyběla ani

Tentokrát zavítal i do Sušice a právě tam se žáci
8. a 9. třídy vypravili. Tohle město je sice pro nás už
trochu z ruky, ale věděli jsme, že ty ujeté kilometry za to
stojí, protože stejnou expozici jsme navštívili už před
dvěma lety, kdy Legiovlak zavítal do Strakonic.
I tentokrát byly děti nadšené, hlavně z poutavého výkladu.
Protože to, jak legionáři balili holky nebo kam chodili na
záchod, by se v učebnicích nikdy nedozvěděly. Atmosféru
dokreslovala i zima, která do té pravé sibiřské neměla
daleko.
ŠK, třídní uč. 9. třídy
Návštěva Euroškoly ve Strakonicích
Ve čtvrtek 16. 11. navštívili žáci sedmé, osmé a deváté
třídy ze ZŠ a MŠ Záboří strakonickou Euroškolu, v rámci
dne otevřených dvěří. Děti si zde vyzkoušely různé
činnosti, které se právě na Euroškole mohou naučit.
Nejvíce je zaujala „barmanská škola“, kde si samy
mohly namíchat známé i neznámé koktejly (pro děti
upravené z nealkoholických nápojů), které si pak samy
také s chutí vypily. Vyzkoušely si také smaltování
různobarevných prášků na kávové lžičky, vypalování slov
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a tvarů do dřevěných kuchyňských pomůcek a také
vybrušování skleniček. Své výtvory si pak mohly také
odnést domů. Návštěvu na Euroškole zakončily obědem,
který jim připravili sami místní studenti.

zábořské základní škole. Tato hra je dokonce
nejúspěšnější v posledních letech, vždyť zábořské dívky
v minulosti již třikrát ovládly okresní finále a
reprezentovaly školu v krajském kole.
Tentokráte žákyně takové ambice zdaleka neměly,
přesto doufaly, že v konkurenci především strakonických
týmů alespoň obhájí loňskou třetí příčku. Základní
skupina však z počátku nic dobrého nevěštila. Dvě remízy
přiložily florbalistkám nůž na krk, neboť poslední utkání
se Štěkní musely vyhrát. Sice soupeře v podstatě nepustily
na svou polovinu hřiště a neustále útočily, přesto byl
zápas jen velkým festivalem neproměněných šancí.
V momentě, když neproměnily trestné střílení a soupeř
z jediné šance vstřelil branku, zdálo se, že medailové
naděje pomalu vyhasínají. I hráčky přestaly věřit, že za
zbylé dvě minuty dokáží zápas otočit. Přesto svou snahu
nevzdaly a dokázaly dvěma brankami utkání zvrátit na
svou stranu!

Tato škola vstřícností svých učitelů a i přístupem žáků,
kteří naše děti prováděli, ukázala svoje klady a nejeden
žák ze Záboří nyní uvažuje o vstoupení do řad jejího
studentstva.
Text a foto Jiří Jirsa
Logická hra BRLOH
Naše škola se v letošním roce zúčastnila desátého
ročníku brněnské logické hry Brloh. Tuto hru pořádá
Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty na
Masarykově univerzitě v Brně. Děti vytvořily tým
s názvem Rybičky, jeho členové byli: Julie Balková,
Lucie Majerová, Anežka Honsová a Vítek Flaška.
Družstvo bojoval v prvních třech kolech soutěže proti
dalším týmům z celé republiky. Náplní těchto kol bylo
řešení zapeklitých matematických a logických slovních
úloh a příkladů. Někde nestačila ani logika a matematika a
děti musely zapojovat svoji představivost a tvořivost.
Soutěže se zúčastnili žáci základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V celkovém
pořadí se náš tým umístil na 318. místě (z celkových 691
týmů), mezi týmy ze základních škol na 132. místě
(z celkových 378 týmů) a čistě jen v Jihočeském kraji na
20. místě (z celkových 60 týmů). Do finále soutěže naše
Rybičky sice nepostoupily, ale držely se statečně a
z výsledků vidíme, že se drží v horní polovině
nejchytřejších dětí v celé České republice. Zábořští se
zúčastnili této soutěže letos poprvé, a kdo ví, třeba
v příštích letech zazáří ještě víc.
Jiří Jirsa
Okresní finále ve florbalu
Kolektivní hra s děravým plastovým míčkem – florbal,
patří v poslední době nejenom ve skandinávských zemích
mezi nejpopulárnější sporty dnešní mládeže. S hokejkou
v ruce se ovšem neprohánějí po palubovkách jen hoši, ale
velmi oblíbený je i mezi děvčaty. Nejinak je tomu i na

Horní řada: A. Matoušková, L. Bigasová,
A. Třeštíková, K. Lávičková, A. Honsová
Dolní řada: J. Balková, L. Majerová,
V. Dumská, H. Baštová
V semifinále stanuly proti ZŠ Poděbradova Strakonice
a v repríze loňského zápasu o 3. místo překvapivě vyhrály
1:0. Už v tuto chvíli dosáhly obrovského úspěchu,
finálový zápas už měl být jen třešničkou na dortu. Měřit
síly se školou, kterou naštěvuje v jednom ročníku více
žáků než kolik jich má celá zábořská ZŠ, se zdálo jako
sisyfovský úkol. Děvčata si ale chtěla poslední „mač“ užít
a podala v něm heroický výkon. Ve chvíli, kdy se za
strakonickou brankářkou rozvlnila síť, se začala blížit
obrovská senzace. V závěru už Zábořačky pouze bránily,
bylo znát, že jejich úzkému kádru docházejí síly, ale i
díky úporné obraně vedení udržely a slavily překvapivé,
ale nesmírně cenné vítězství. Díky němu se kvalifikovaly
do krajského finále, které se uskuteční začátkem ledna
v Týně nad Vltavou.
Nezbývá nám, než florbalistkám pogratulovat
k nečekanému, ale o to cennějšímu vítězství a popřát jim
mnoho úspěchů v krajském kole!
Text a foto MG
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Vánoční „Víte, že …“
Už jsme psali ve Zpravodaji o Ježíškovi, o adventu, o
stromečku i jmelí, o různých dalších tradicích a
zvyklostech. Díky tomu, že v Záboří proběhne Tříkrálová
sbírka, máme pro Vás pár zajímavostí o Třech králích,
takže věděli jste, že …:
- V katolických zemích se o svátku Zjevení
Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů
a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský
ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako
formule požehnání. Původní text zní Christus
mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať
Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto
se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky
symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha
Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi
iniciálami.
- Dle legendy byli tři mudrci z bible pohané,
hvězdopravci zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu
Zarathustry. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost
vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri,
kde Bileám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde
hvězda, nový král Izraele. Poprvé se o třech mudrcích
zmiňuje na počátku 3. století církevní spisovatel
Órigenés, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů,
které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje
až v 6. století u sv. Caesaria z Arles. Počet mudrců
však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou
až čtyř v západní církvi až po dvanáct ve východní.
Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává
zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou
napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560
po Kristu. Prvním, u koho se tato jména spolehlivě
objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století,
Petr Comestor.
- Podle odborníků může počet králů symbolizovat tři
fáze lidského života, proto je jeden z králů mladý,
druhý ve středním věku a třetí představuje starce.
Stejně tak by mohli představovat budoucnost,
přítomnost a minulost. Symbolické jsou i tři dary,
které Ježíšovi přinášejí. Zastupují všechna skupenství,
která se na planetě vyskytují. Zlato jako kov je
symbolem pevného skupenství, kadidlo plynného a
kapaliny zastupuje myrha - mast užívaná při pohřbech.
Proto ji nese černý král.
- Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak
jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky
svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena,
která je přivezla do Konstantinopole, a později byly
jejím synem Konstantinem darovány milánskému
biskupovi Eustorgiu, rodáku z Konstantinopole. Po
dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem
Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu
převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je
uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra.
Ostatky Tří králů se staly místem úcty mnoha

poutníků, jeden z významných zlatotepců Mikuláš
z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných
materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář umístěn
v centrální gotické lodi před hlavním oltářem
kolínského dómu.

Jitka Říhová
Informace o Tříkrálové sbírce 2018
Jako každý rok
bude i v lednu 2018
probíhat Tříkrálová
sbírka. Bude se konat
na území celé České
republiky a jejím
provedením
byla
pověřena
Charita
Česká
republika.
Jedná se o největší
dobrovolnickou akci u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2018
můžeme uspořádat už poosmnácté. V regionech mají na
starost její průběh jednotlivé charity ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými organizacemi. Tato sbírka
se v Záboří uskuteční v neděli 7. ledna 2018.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek je určen na
pomoc
nemocným,
handicapovaným, seniorům a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí. V případě Oblastní charity Strakonice je to
pak na modernizaci vybavení kuchyně Domu klidného
stáří sv. Anny Sousedovice. Nejméně desetina výnosu je
určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Kdo koleduje?
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci, převlečení za
bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice
přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích,
nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává
je drobnou pozorností. Sbírka má ustálená pravidla,
vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená
průkazem koledníka. Kasička, do které koledníci vybírají,
musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským
či obecním úřadem. Číslo kasičky musí souhlasit s číslem
průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem.
Kasičky, do kterých se hotovost vybírá, byly úředně
zapečetěny hromadně na Městském úřadu ve
Strakonicích, kde budou po ukončení akce také úředně
rozpečetěny, peníze přepočítány a odeslány na konto
Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka 2017 byla navzdory počasí velice
úspěšná. Na Strakonicku a Blatensku vybrali koledníčci
do kasiček 306 837 Kč. Celá částka byla odeslána na
centrální konto Tříkrálové sbírky. Do Oblastní charity
Strakonice se vrátilo 65 % z této částky, tedy 199 444 Kč.
Tyto finance byly použity na nákup automobilu Citroen
C3 pro terénní služby.

Bc. O. Medlínová, DiS., OCH Strakonice, upravila J.Ř.
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Listopad v Zábořské hospůdce
S nástupem podzimu přichází období dlouhých
zimních večerů. Pro zpestření jednoho z nich uspořádali
členové TJ ZD Záboří Posvícenskou zábavu. V sobotu
4. 11. 2017 přivítal tancechtivé účastníky slavnostně
vyzdobený sál, na jehož podiu již byla připravena kapela
Jenda band. Ta hrála k tanci i poslechu neúnavně téměř až
do rána. V rámci této společenské události byla vyhlášena
soutěž o nejhezčí hnětynku. Každý ze zúčastněných měl
možnost v průběhu večera přidělit svůj hlas některému
z cukrářských výtvorů, kterých se sešlo na tři desítky.
Šťastnou vítězkou se stala Karolína Adámková
s fanynkovskou hnětynkou zářící sparťanskými barvami.
Druhé místo získala Marie Antonyová, která ozdobila
posvícenskou dobrotu malbou zábořského kostela. O třetí
místo se podělila Zuzana Surá a Michaela Baštová.
O necelý týden později měla hostinská Verča zase o
trošku více práce s přípravou sálu pro další kulturní akci,
tentokráte divadelní představení. V pátek 10. 11. 2017 na
pozvání paní místostarostky do Záboří zavítal ochotnický
divadelní soubor Čelakovský ze Strakonic se ztvárněním
hořké komedie „Chodí Pešek okolo“. Děj se odehrával ve
sborovně řeznického učiliště v době, kdy docházelo k jeho
sloučení s učilištěm kuchařským. Prostřednictvím intrik
sváděly jednotlivé postavy na podiu souboje o místa i
vedoucí posty, přičemž postupně odhalovaly své
charaktery. Po dvou hodinách dobré zábavy odcházelo
z hlediště bezmála 90 rozveselených a spokojených
diváků.
Poslední
listopadovou
neděli – 26. 11. 2017, kdy již
každý z nás myslí na vánoční
svátky, se již čtvrtým rokem
uskutečnil adventní trh.
Kolem druhé odpoledne jsem
s radostí sledovala, jak
přicházejí
nedočkaví
návštěvníci
a
pečlivě
prohlížejí zcela zaplněné
prodejní stánky. Výběr měli
velice pestrý – adventní
věnce,
svícny,
dárkové
balíčky, pečený čaj, vánočky,
krásně malované perníčky, ručně vyráběné dekorace a
mnoho dalšího vánočního zboží. Téměř nikdo neodolal a
pro potěšení své nebo svých blízkých si každý odnášel
alespoň maličkost. Pro zahřátí byl připraven voňavý
svařák či pečený čaj, pro zaplnění prázdných žaludků
domácí klobása a křupavý bramborák. Vánoční atmosféru
umocnily hrající koledy, osvětlený stromeček a debatující
hloučky usmívajících se místních, ale i přespolních
spokojených lidiček. A tak to přeci má o Vánocích být!
Děkuji všem, kteří se podíleli na těchto, ale i na
dalších kulturních nebo sportovních akcích v průběhu
roku a těším se na setkání s Vámi na některých z nich.
Text Hana Šourková, foto Jitka Říhová
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Už je tomu tak, za pár dní budeme
všichni zase o rok starší. I sportovci neradi
přičítají další křížky ke svému věku, ale aktivní může být člověk celý život. Přesně
tímto krédem se řídí turisté, kteří pravidelně
vyrážejí za poznáním naší překrásné vlasti.
Nejenom jim, ale i všem ostatním sportovním příznivcům bych chtěl popřát v novém roce hlavně
hodně zdraví a štěstí!
MG
Turisté na Šumavě
Bučina je zaniklá osada, která bývala nejvýše položenou osadou na Šumavě ve výšce to 1162 m. Přesto si jedno prvenství uchovala, jedná se totiž o nejdeštivější šumavské místo. Ročně tu naprší 1600mm srážek.
Náš turistický oddíl měl mimořádné štěstí a 30. září
nás doprovázelo na našem pochodu sluníčko. Vyjeli jsme
ráno od Louže v počtu 12 lidí. Auty jsme dojeli do Kvildy
a vyrazili na 12km okruh Kvilda-Bučina-pramen VltavyKvilda. V bývalé osadě jsme našli repliku železné opony,
tzv signální stěnu. Oponu tvoří hraniční zátarasy s ostnatými dráty a strážní věž. Na hotelu Alpská vyhlídka jsme
si odpočinuli a pokračovali k pramenu Vltavy, který se
nachází na svahu Černé hory u hranic s Německem nedaleko Kvildy. Pramení jako Černý potok, poté teče ke
Kvildě jako Teplá Vltava a přes Borová Lada a Lenoru
k Mrtvému luhu. Zde se Teplá Vltava spojuje se Studenou
Vltavou, čímž vzniká řeka Vltava.
Oblíbené místo turistů však usychá. Kůrovec napadl
hektary lesů, které uschly. Z okolí pramene
Vltavy se stala měsíční
krajina. Bylo nám z toho
hodně smutno. Ale ve
stínu odumírajících veteránů již číhají mladé
smrky, buky a mechy. V
diskusi kolem kácení či
nekácení znějí různé názory, které asi necháme
na odborníky. Jen si
všichni přejeme, aby takový pohled na šumavské lesy byl ojedinělý.
Okruh jsme zakončili tradičně v hospodě Šumava, kde
jsme probrali všechny naše pocity z výletu.
Letos chceme oslavit konec roku netradičně. Ráno na
Silvestra se popovezeme do Strakonic na speciálně vypravený vlak do stanice Kubova Huť. Podrobnosti dáme včas
vědět a budeme se těšit na vaši společnost.
Turisté přejí všem hezké Vánoce a hodně zdraví do roku 2018.
Text a foto Marie Antonyová.
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Významného výročí se dožívají

Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho
uzávěrky proběhla jedna veřejná schůze obecního zastupitelstva.
8. 11. 2017 – projednávané body:
1) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2) OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2016/2017.
3) OZ projednalo a schválilo přesunutí kontejnerů na
tříděný odpad z prostoru za místní prodejnou. Kontejnery budou přesunuty z provozních, bezpečnostních a hygienických důvodů k ostatním kontejnerům na tříděný odpad, k „Louži“. V souvislosti
s tímto přesunem OZ ruší plánované provedení
obezdívky kolem kontejnerů, schválené na zasedání
dne 20. 9. 2017.
4) OZ projednalo a schválilo rozšíření a zpevnění komunikace u místní prodejny. Tyto úpravy zajistí
lepší průjezd zásobovacích vozů k prodejně.
5) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 a
č. 8/2017.
6) OZ schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok
2018 na úpravu veřejného prostranství v obci.
7) OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení: Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal Říšský.

Leden
Únor

Emilie Klugnerová
Anna Jiřincová

91 let
82 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Nový zábořský občánek
Dne 13. 12. 2017 se narodila Monice
Piklové a Petru Špirochovi dcerka
jménem Tereza Špirochová.
Popřejme tímto Terezce na její
dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

Novinka pro čtenáře
Vážení čtenáři Zábořského zpravodaje,
již do minulého čísla jsem zamýšlel vložit omluvu za
zpoždění, se kterým se k Vám dostalo minulé číslo tohoto
čtvrtletníku. Určitě znáte přísloví „člověk míní, život mění“. Bohužel se mně při všem shonu na začátku nového
školního roku nepodařilo zkompletovat vše ve Vámi očekávané době. Rozhodl jsem se tedy, že jako omluvu a
současně malý vánoční dárek připravím toto a posléze i
další čísla s barevnými fotografiemi. Sice tento „bonus“
najdete pouze v online verzi na stránkách obce, ale třeba
někdy dojde i na verzi tištěnou.
S přáním krásně prožitých Vánoc a šťastného nového
roku
Michal Gutwirth
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje
se podílela firma:

Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad:
200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, 387 34 Záboří, tel. 383 494 333, e-mail OÚ: obec@zabori.cz, redakce:
redakce@zabori.cz. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E 17553 Uzávěrka příštího čísla: 1. 3. 2018

