Ročník 13.

Záboří 2. 4. 2019

číslo 1/2019

Z jednání obecního zastupitelstva
13. 12. 2018 – projednávané body:

1) OZ schválilo rozpočet Svazku obcí Radina na rok 2019. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
2) OZ schválilo návrh rozpočtu obce Záboří na rok 2019. Rozpočet je schválen jako přebytkový.
Předpokládané příjmy rozpočtu (třída č. 1-4) jsou ve výši 6 250 000,- Kč.
Předpokládané výdaje rozpočtu (třída č. 5) jsou ve výši 6 030 000- Kč.
Financování (třída č. 8), (splátky – úvěr) je ve výši 220 000,- Kč.
3) OZ schválilo rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří na rok 2019.
4) OZ schválilo výši místních poplatků pro rok 2019:
Pes 60 Kč/rok., každý další pes 90,- Kč/rok.
Odpady – osoby trvale bydlící 500,- Kč osoba/rok, rekreační objekt 500,-Kč/rok.
Stočné 15,- Kč/m3,vodné 25,- Kč/m3.
5) OZ schválilo novou vnitřní směrnici č. 13 – Rozpočtová opatření.
6) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 11/2018.
7) OZ souhlasilo s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. pro ZŠ.
8) OZ zamítlo návrh p. XXXXXX na pořízení změny Územního plánu Záboří.
9) OZ schválilo jako nového člena školské rady Mgr. Ludmilu Brožovou.
10) OZ schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na roky 2020 – 2021.
11) vzalo na vědomí žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení ve sportovní hale
12) vzalo na vědomí požadavek p. XXXXXX z Nahošína o změny ve veřejné dopravě JčK.
13) vzalo na vědomí žádost manželů XXXXXXX o výměnu části pozemku č. 416/1.
7. 2. 2019 – projednávané body:

1) OZ vzalo na vědomí povinnost plynoucí z §5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále „stavební zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.
2) OZ vzalo na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky
Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
3) Schválilo dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního
plánu Záboří Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností Blatná („dále jen úřad územního plánování“), který splní
povinnost pořizovatele vplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
4) Pověřilo v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce
Mgr. Ludmilu Brožovou jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Záboří spolupracovat s pořizovatelem.
5) V návaznosti na usnesení OZ č. 4 ze dne 13. 12. 2018 schválilo OZ uzavření darovací smlouvy s TJ ZD Záboří z. s.
na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč.
6) OZ schválilo poskytnutí příspěvku na rok 2019 pro Oblastní charitu Strakonice ve výši 5 000,- Kč.
7) OZ souhlasilo s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. 7. 2019.
8) OZ schválilo vyhlášení záměru na pronájem garsonky v č. p. 54.
9) OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.
10) OZ schválilo doplatek na mzdy pro zaměstnance ZŠ ve výši 286 238,- Kč za rok 2018.
11) OZ vzalo na vědomí nabídku společnosti D.A.S. na pojištění právní ochrany obce.
12) OZ vzalo na vědomí žádost vedoucí školní jídelny o pořízení konvektomatu a nerez stolu do školní kuchyně.
13) OZ vzalo na vědomí dopravní situaci u místní školky a školní jídelny.
14) OZ určilo termín oslavy MDŽ na pátek 8. 3. 2019 od 18.00 hod. Program bude zajištěn.
15) OZ uspořádá pouťové posezení 29. 6. 2019. Program a hudba jsou v jednání
===================> Pokračování na str. 6
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Vánoční zpívání v Záboří
Vánoční zpívání u stromečku na návsi v Záboří se letos díky počasí moc nepovedlo. Odpoledne totiž tak pršelo, že se na poslední chvíli zastupitelé obce rozhodli přesunout tuto tradiční akci do sálu zábořské hospůdky. Dětem to asi moc nevadilo, aspoň byly v teple.
Tato změna byla prý sice ohlášena místním rozhlasem, ale bydlím na konci vsi, rozhlas neslyším a tuto informaci jsem se proto dozvěděla až z oznámení u zastávky. V sále hospůdky bylo tak plno, že jsem se ani nesnažila se tam dostat, tak jsem jen prostrčila ruku s foťákem
mezi lidi a udělala dvě fotky.

Mohli jste ho dokonce zaznamenat v soutěži Česko Slovensko má talent. Předvedl několik kouzel, hlavně
s kartami, za vydatné asistence přítomných nebojácných
žen.

Potom už přišla řada na hudbu k poslechu i tanci.
Manželský pár „Kosatky“ není v Záboří neznámý, několikrát tu již vystupoval. Nechybělo občerstvení, víno, káva, řízek a zákusky. Číšnický tým se snažil a dbal na to,
aby ani jedna sklenka nezůstala dlouho prázdná. Ženy se
dobře bavily a domů odcházely s krásnou žlutou primulkou.
Text a foto Jaroslava Vodičková

Opravy objektu č. p. 4 u Helmů
Vánoční koncert měl pokračovat v zábořském kostele
sv. Petra a Pavla. Kostel byl krásně vánočně vyzdobený a
Cover Ladies na místě zkoušely. Skupina Radky Smíškové už kdysi v kostele vystupovala při téže příležitosti.
Děvčata zazpívala nejen vánoční koledy ale i další krásné
písně. Jejich jedinečné hlasy, umocněné skvělou akustikou, jistě zanechaly v přítomných krásný zážitek. Počasí
sice vánoční nebylo, ale vody je třeba, a tak jsme si nenechali vánoční náladu zkazit. Popřáli jsme si hlavně zdraví
do nového roku a rozešli se do tepla svých domovů.
Text a foto Jaroslava Vodičková

Již začátkem roku byly zahájeny stavební práce akce s
názvem „Snížení energetické náročnosti komunitního
centra v obci Záboří.“ Jedná se o opravu domu č. p. 4 u
Helmů, kde by mělo vzniknout odpovídající zázemí pro
kulturní a společenské akce pořádané v naší obci.

Oslava MDŽ v Záboří
V pátek 8. března se konala v Záboří oslava Mezinárodního dne žen v místní hospůdce. Sál byl jako vždy
slavnostně vyzdoben, na stolech krásné květinové dekorace v červenobílé barvě, doplněné svíčkami. I číšnický
tým byl připraven vzorně obsluhovat přítomné ženy.
V černých košilích s červeným motýlkem a červenobílou
květinovou ozdobou to klukům jako vždy moc slušelo.
Pan místostarosta přivítal přítomné, seznámil nás
s připraveným programem a popřál hezkou zábavu. Jako
první vystoupily děti ze zábořské mateřské školy
s pásmem tanečků a písniček. Své vystoupení si užívaly,
byly roztomilé a po skončení roznesly přítomným ženám
vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou jim byl velký
potlesk. Na pozvánce na tuto akci bylo psáno „Možná
přijde i kouzelník“ a kouzelník se opravdu dostavil.

V současné době je dokončena výměna oken a dveří,
řeší se oprava střešního pláště.
Text Jitka Říhová, foto Roman Říha

Tříkrálová sbírka 2019
Na svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ (6. ledna) si připomínáme příchod tří mudrců do Betléma, kam
se přišli poklonit narozenému Ježíškovi.
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Z každoroční připomínky této události vznikl lidový
zvyk koledovat – tedy popřát hospodářům úrodný rok a
za toto přání a požehnání se hospodář koledníkům štědře
odměnil. Na tento princip lidové koledy navázala i charitativní Tříkrálová sbírka. Vznikl tak „řetězec solidarity“
od štědrých dárců přes dětské koledníky, vedoucí kolednických skupin, ochotné obecní úředníky a pokladní
České spořitelny až k těm, kteří se bez pomoci druhých
neobejdou.
Tříkrálová sbírka je největší finanční sbírka v České
republice, prakticky všech zhruba 60 tisíc koledníků jsou
děti v doprovodu starších kamarádů či dospělých. Se
sbírkou pomáhají ve svém volném čase. Letos se vybralo
v České republice do 23 908 pokladniček Tříkrálové
sbírky celkem 119 184 663 korun.

byla odstraňována závada prasklého potrubí mezi bytovkami č. p. 82 a č. p. 93. Závada byla zřejmá dle průběžných měření na vodárně (spotřeba se sleduje a zapisuje
každý den, v případě úniku se kontroluje v nočních hodinách, v tomto případě byl rozdíl oproti normálu cca +
15m3 vody). Navíc se mezi bytovkami vytvořila „pořádná louže“. Výkopy prováděli Jaroslav Adámek, Petr Majer, pomocné výkopové práce a opravy David Finěk a
Roman Říha.
Bohužel, po odstranění této závady byl stále rozdíl
oproti průběžným měřením vyšší a bylo jasné, že nejde o
jediný problém na tomto úseku vodovodu. Závada se na
povrchu terénu již neprojevovala, a tak byla povolána
odborná firma ČEVAK, která lokalizovala za pomocí
měřidel na akustickém principu místo poruchy mezi garážemi a č. p. 93. Po provedení výkopu dne 1. 3. 2019 se
únik nepotvrdil, ale pro možnost obsluhy navazujícího
úseku vodovodu byl na potrubí osazen uzávěr vody.
Závada se hledala dál, tentokrát s pomocí moderní H2
metody, kdy se potrubí naplní formovacím plynem. Pro
zajímavost jej tvoří speciální směs vodíku (5%) a dusíku
(95%). Vodík je velice lehký plyn a má výjimečné
schopnosti, které lze právě za účelem odhalení praskliny
v potrubí využít. Jeho miniaturní molekuly dokážou proniknout přes půdu, asfalt, beton, obkladačky a mnohé
další materiály. Stoupají vždy kolmo nahoru, takže díky
tomu je schopno snímací zařízení zjistit, kde je v ovzduší
vyšší koncentrace vodíku a určit na 90 % přesné místo
poruchy.

Není těch Tří králů trochu moc?
Tři skupinky koledníčků procházely přesně v ten sváteční den, v neděli 6. 1. 2019, naší obcí a pokladničky
naplnily celkem 11 152 Kč. Počasí zrovna nepřálo, ale
děti ke každým dveřím přišly s úsměvem a milou koledou. Zaslouží si velké uznání nejen ony, ale všichni zúčastnění, kteří nemyslí jen na sebe.
Závěrem si dovolím citovat ředitele Charity České republiky, pana Lukáše Curyla:
„Oproti loňsku se do pokladniček vybralo téměř o
sedm milionů korun víc. Výsledky sbírky opět ukazují, že
lidé v Česku mají štědré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Díky těmto finančním darům můžeme lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni,
lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje
na charitní projekty pro chudé v zahraničí, zejména
v Africe a v Asii.“
Text: Jitka Říhová, foto: Ludmila Hrubá

Havárie vodovodního řadu
Z důvodu havárie vodovodního řadu byla v naší obci
během posledních týdnů několikrát na nezbytně nutnou
dobu omezena dodávka pitné vody. Ve dnech 20. a 21. 2.

Práce na opravě vyžadovaly i těžkou techniku!
Dne 13. března bylo na základě tohoto měření místo
poruchy určeno v asfaltové ploše za bytovkou č. p. 93.
Ihned den poté bylo odkryto potrubí se dvěma defekty na 50 let starém potrubí dochází totiž již k proreznutí materiálu. S ohledem na složitý terén byl objednán větší
bagr firmy Radek Šimsa, výkopové práce prováděl Milan
Prášil a opravy David Finěk spolu s Romanem Říhou.
Pravděpodobně však ani tato oprava nebyla konečná,
s ohledem na stav potrubí jsou defekty nepředvídatelné a
je nutné starý vodovod aktuálně zkontrolovat v celé jeho
délce.
Text Jitka Říhová, foto Roman Říha
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Aktuality ze školních škamen
Školní rok se už pomalinku přehupuje do své finální
fáze, nedávno jsme si sice rozdělovali dárky pod
vánočním stromečkem, ale najednou už sníh střídají teplé
jarní dny. I v dnešním zpravodaji se věnujeme událostem
jak z pomalu odcházející zimy, tak už i akcím, které
probíhaly v období rozkvětu přírody.
Nemá cenu se zde příliš rozepisovat, vše důležité je
řečeno v následujících článcích. Určitě bych ale rád
poděkoval všem jednotlivcům i firmám, kteří se podíleli
na organizaci letošního hojně navštíveného rodičovského
plesu. Závěrem bych také rád popřál našim deváťákům
mnoho úspěchů a štěstí v dubnovém přijímacím řízení.
Určitě ho budou potřebovat.
MG
Lyžařský kurz Kramolín
I v letošním roce se žáci naší školy vydali na
šestidenní zimní radovánky do Skiareálu Lipno.
Ubytováni jsme byli už po několikáté v chatě Lanovka,
která stojí přímo pod sjezdovkami, což je velká výhoda.
Do lyžařského výcviku se přihlásil dostatek dětí, aby se
mohl pro nás, žáky základní školy v Záboří, uskutečnit.

nejrychlejší slalom. Večerní procházky provázely věty
jako: ,,Mně je zima!". ,,Dneska procházku ne!", ,,Bolí mě
nohy!" a další... Plavání a jízdy na bobových dráhách
letos také nechyběly. Děti si všechna lákadla parádně
užily.

Děkujeme všem, že se to i letos takto vydařilo! Až na
jedno menší zranění si odtud děti přivezly jen samé hezké
zážitky, smích a radost. Nakonec děkujeme i chatě
Lanovka, která nám poskytla "střechu nad hlavou" a také
výborné jídlo. Děkujeme za vše i za ty překrásné
medaile, které pro nás udělaly společně s instruktory
žákyně z deváté třídy! Díky!!
Andrea Matoušková, žákyně 8. ročníku

Ponožkový den
Ve čtvrtek 21. března nejen žáci, ale i učitelé oblékli
rozdílné ponožky na podporu nemocných Downovým
syndromem. A proč Světový den Downova syndromu
připadá na 21. březen a říká se mu Ponožkový den?
Postižení mají totiž ve své genetické výbavě o jeden
21. chromozom navíc, tedy tři, a právě ponožky přiložené
patami k sobě připomínají jeho tvar.

Paní učitelka funguje jako perfektní brzda!
Poděkování patří milému a vždy usměvavému panu
řediteli Gutwirthovi, který s námi měl pevné nervy, a dáli se říci, v této zkoušce s "puberťáky" obstál na
výbornou. Veliký dík samozřejmě patří starostlivé,
usměvavé, milující mamince a zároveň paní učítelce
Jirouškové, která to s tolika dětmi všech věkových
kategorií také zvládla na jedničku podtrženou. Našemu
strážnému anděli panu Pavlíkovi bychom také měli
odevzdat své veliké díky, protože právě on nám ošetřoval
naše "bebíčka a rýmičky". Další poděkování patří i
dospělákům,
panu
Kohoutovi,
Volšičkovi
a
Merašickému, kteří stáli vždy poblíž s nápomocnou
rukou.
Některé z dětí jely na tento výcvik poprvé a některé
už po několikáte, proto jsme byli podle našeho
lyžařského umění rozděleni na více part. Pády, pokřiky a
srandičky na sjezdovce nechyběly. Někteří při jízdě např.
ještě stihli tančit makarénu, jiní se pokoušeli zajet co

V rámci vyučování se žáci dozvěděli spoustu
informací o Downově syndromu a především si
uvědomili, že lidé s tímto postižením jsou jako my
všichni, nemají jiné potřeby, touží být milováni a hlavně
chtějí, aby je okolí vnímalo jako jedinečné osobnosti.
Text Lenka Říská, foto Kateřina Krejčová
Maškarní rej v MŠ
Den plný neobvyklých masek, netradičních činností a
hlavně velkého rošťačení se nám blížil. Mateřská škola

Číslo 1/2019

Strana 5

v Záboří se na to velice pečlivě připravovala. Děti si přes
týden vyrobily šašky z papíru a vyzdobily jimi nástěnky
na chodbě. Ze dveří od třídy jsme udělali klauna, který
nás během týdne vítal do nových dnů, a závěrem jsme
nafoukli i balonky na výzdobu třídy. Vše bylo připraveno
a už se jen všichni těšili na pátek, na den, ve kterém mělo
vše vypuknout.
Dveře školky se rozletěly a mezi dveřmi se začínala
objevovat kouzelná stvoření. Mezi nimi se objevil i
dinosaurus, zajíček, čarodějnice, víly, princezny,
superhrdinové, motýlek a další. Pozadu nezůstala ani
paní učitelka, která se proměnila v pirátku, a nechyběl jí
ani její věrný pirátský papoušek. Pro děti byly připraveny
nejrůznější úkoly jako je hra Masopust, štafeta s míčkem
na lžíci či tance s balonky. Za splnění úkolů dostaly
sladkou odměnu, balonek a diplom s Krtečkem, který je
jejich nejoblíbenější pohádkovou postavou.

Den se velice vydařil, děti si ho moc užily a společně
se těšíme na příští rok.
Lenka Končelová, učitelka MŠ
Šermíři v Zábořské škole
22. ledna 2019 navštívila naši školu už podruhé
skupina historického šermu Pernštejni. Pro děti z celé
školy si připravili zajímavý program s historickou
tématikou: Řím-legie, gladiátoři a císaři.

Jak za doby starověkého Říma!

Divadelníci nám připomněli nejdůležitější momenty
z dějin starověké římské říše, vyprávěli o osudech
některých slavných osobností, jako byli G. J. Caesar a
jeho následovníci-císaři Tiberius, Nero a Caligula.
Dozvěděli jsme se mimo jiné zajímavosti o vzniku
juliánského kalendáře – proč mají červenec a srpen
shodný počet dnů.
Nejvíce nás zaujaly ukázky vojenské taktiky římských
legionářů. Některé děti se mohly i zapojit do představení
a svým spolužákům předvést speciální bojovou formaci
zvanou želva. Moc se nám líbila také závěrečná ukázka
souboje gladiátorů s různými typy zbraní, které se
v arénách při hrách používaly.
Text Veronika Dumská, 7. třída, foto Šárka Kučerová
Čtenářský klub
Na naší škole už druhým rokem funguje čtenářský
kroužek, financovaný z projektu Šablony. Přestože se
může zdát, že knihy u dětí v poslední době v souboji
s tablety a chytrými telefony prohrávají, na naší škole to
tak nevypadá, právě naopak, zájem o knihy pomalu
stoupá. To nás samozřejmě těší, protože na rozvoj
čtenářské gramotnosti se v současnosti klade velký důraz.
Právě díky penězům z výše zmíněného projektu
přibylo do naší školní knihovny několik desítek nových
knih. Také o čtenářský kroužek, jehož kapacita je
omezená, je mezi dětmi nečekaný zájem. Ve vedení
kroužku se střídají tři učitelky, takže náplň je opravdu
pestrá. Stěžejní součástí je samostatné tiché čtení a
následné sdílení čtenářského zážitku. Děti se zde také
různými hravými formami seznamují s literárními žánry
a s knihami novými, i těmi prověřenými časem. V rámci
kroužku jsme už několikrát navštívili knihovnu v Blatné,
kde se děti seznámily s uspořádáním knihovny, naučily
se knihy vyhledávat a většina si zde i zřídila čtenářské
konto.
Letos
jsme
dětem
navštěvujícím tento kroužek
připravili další zážitek.
Naše škola se zapojila do
mezinárodního
projektu
Noc s Andersenem. Ve
čtvrtek 28. 3. jsme se v 6
hodin
večer,
vybaveni
spacáky
a
oblíbenými
plyšáky, sešli ve škole, kde
byla pro deset
malých
čtenářů připravena stezka
plná úkolů, týkajících se
nejznámějších
Andersenových příběhů, a
další hry a soutěže. Na závěr nechyběla malá pyžamová
párty, na níž jsme si zatancovali na nejoblíbenější
písničky z pohádek. Akce sklidila velký úspěch, spaní ve
škole je pro děti pořád ještě dobrodružstvím.
Text a foto Šárka Kučerová
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Další informace OZ
Z jednání obecního zastupitelstva
===================> Dokončení ze str. 1

přípravu pokrmů. Obědy ze školní jídelny mohou
odebírat i soukromé osoby, buď do obědníků, nebo od
10.30 do 11.00 je možné se stravovat přímo v jídelně.
Jeden oběd stojí 63,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u
vedoucí ŠJ paní Ivany Matouškové buď osobně, nebo na
tel. 383494420.

26. 2. 2019 – projednávané body:

1) OZ rozhodlo pronajmout garsonku v č. p. 54 panu
XXXXX, cena nájmu zůstává stejná jako dosud.
2) OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rok 2019 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
3) OZ schvaluje nákup konvektomatu do školní jídelny od firmy Servis Gastrozařízení Houzar Luděk
za 156 042,- Kč.
4) OZ schvaluje žádost pana XXXXX o souhlas
s umístěním stavby, malé vodní nádrže. Obecní pozemky stavbou dotčené mají parcelní čísla: 1026 a
1027/2.
Stromy rostoucí v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení
Dva smrky, které rostly u autobusové zastávky vedle
májky, se nacházely v ochranném pásmu elektrického
vedení. Proto bylo bohužel nutné je porazit. Firma E-ON
každý rok zasílá obecním úřadům upozornění, aby
majitelé stromy rostoucí v tomto ochranném pásmu
ořezali a ty, u kterých to není možné, pokáceli. V případě
pádu stromu nebo jeho části na elektrické vedení hrozí
vlastníkovi vysoká finanční sankce od Energetického
regulačního úřadu.
V ochranném
pásmu
nadzemního elektrického
vedení
je
zakázáno
nechávat růst porosty nad
výšku 3 metry. Stejný osud
jako tyto dva smrky by
tedy čekal i lípu vysazenou
u příležitosti 120. výročí
založení SDH v roce 2008
vedle zastávky. Původně
se
počítalo
s jejím
přesazením,
ale
po
jedenácti letech je již na
přesazování příliš velká a
Po
konzultaci
Ošetřená lípa na návsi. silná.
s odborníkem byla její
koruna zaříznuta a vhodně upravena. Každoročním
ořezáním budeme držet výšku lípy na cca 3 metrech a tím
zamezíme jejímu případnému pokácení.
Obědy ve školní jídelně
Jak bylo uvedeno v posledním zápisu ze schůze OZ,
do školní kuchyně byl zakoupen nový konvektomat pro

Závěrem bych ráda připomněla, že všechna zasedání
OZ jsou veřejná a každý, kdo má zájem o dění v naší
obci, je vítán.
Za zastupitelstvo obce Blanka Potůčková
Stavění máje
Již nejméně od 15. století
se v našich zemích staví máj.
Víte proč? Účelem jeho
stavby prý je přinesení
lesního ducha do vesnice a
zajištění jeho požehnání.
Údajně měl také máj před
domem dívky starší 15 let
usnadnit orientaci chlapcům
z okolí a říci, že v daném
domě bydlí děvče, které se
pomalu dostává do vdávacího
věku. Ať už je původ tradice
jakýkoli, i v Záboří se „májka“ staví a posléze i hlídá.
Bohužel poslední dobou tento tradiční zvyk v naší
vesnici trochu „flákáme“, o čemž by určitě plot, na který
padla májka podříznutá hochy z jiné vesnice, mohl
vyprávět.
Rádi bychom, aby se letos Zábořáci opět společně
sešli a strávili předmájový večer pohromadě. V úterý
30. dubna bychom Vás chtěli pozvat na obecní náves
k zastávce, kde od 15.30 hod (pro májku se pojede již
v pondělí 29.4. v 17.00, sraz u zastávky v 16.45, prosíme
o hojnou účast zábořských mužů) můžete pomoci při
zdobení máje. Poté již o Vás bude dobře postaráno, hlady
ani žízní určitě nikdo nezhyne, k posezení bude vyhrávat
živá hudba. Věříme, že letos se májka ochrání a bude
majestátně stát ve středu naší vesnice ještě hodně dlouho.
Pavel Marek, MG

Číslo 1/2019

Strana 7

Z činnosti TJ ZD Záboří
Turnaje v sálové kopané
Dne 29. prosince 2018 se v zábořské tělocvičně uskutečnil již 2. ročník dorosteneckého turnaje
v sálové kopané. Stejně jako v loňském roce se přihlásilo
8 týmů: ze Strakonic, Blatné, Horažďovic, Protivína, Milevska, Katovic a Klatov, které byly rozděleny do dvou
skupin, jež sloužily spíše na rozehrání, neboť z nich do
dalších bojů postupovali všichni a ti nejlepší ukázali své
umění až ve vyřazovacích bojích. Zápasy byly okořeněny
opravdovým fotbalovým uměním, nezměrnou bojovností,
snahou, ale i štěstím, které ne vždy bylo spravedlivé. Ale
jak říká léty osvědčené pravidlo: „Fotbal nemá logiku.“
Je nutné vyzdvihnout vysokou kvalitu všech zúčastněných mužstev, po dlouhé době se v Záboří hrál výborný dorostenecký fotbal. Bylo oku lahodící sledovat
množství výborných hráčů, z nichž se z vítězství radovaly Strakonice před Horažďovicemi a Milevskem.
V budoucnu snad bude turnaj tahákem pro všechny mladé fotbalisty.
Za dva týdny se fotbalisté v zábořské hale sešli znovu,
tentokráte při příležitosti 1. ročníku turnaje mužů „O Jihozápadní pohár“. Pozváno bylo 8 družstev
z Jihočeského a Plzeňského kraje (Svéradice, Pačejov,
Chanovice, Horažďovice, Blatná, Strakonice, Katovice).
Turnaj se hrál stejným systémem jako ten dorostenecký.
Do prvního semifinále nakonec postoupily Strakonice a
Svéradice, z výhry 3:1 se radovali Západočeši. V druhém
semifinále jasně dominovali hráči Horažďovic, kteří přestříleli Pačejov 5:1. Finálové „derby“ nakonec pro sebe
rozhodli Horažďovičtí, kteří ve vyrovnaném souboji týmů západočeské 1. A třídy zvítězili 2:1.

Vítězové turnaje dorostu strakonické Lopaty.
Je na místě poděkovat všem jednotlivcům, kteří se zasloužili o zajištění, přípravu a organizaci turnajů, hlavně
klukům Šourkůza skvělé obsazení toho dorosteneckého,
a rovněž obci Záboří za podporu kopané.
Těšíme se na další fotbalové zážitky. Sportu zdar a
fotbalu zvlášť.
Text a foto Pavel Marek

Silvestrovský pochod
Trasy kolem Záboří v okolí 15 km jsme v minulosti
snad už všechny prošli. Na Silvestra si ale náš turistický
oddíl každoročně vybírá přeci jen kratší výšlap, protože
mnozí mají před sebou ještě naplánovaný bujarý večer,
noc a možná i ráno. Sešli jsme se v hojném počtu devatenácti turistů.
Naše první ranní kroky směřovaly směrem na Kátovsko, což je malá osada kousek od Záboří: I přes krátkou
vzdálenost od rodné vsi se někteří turisté přiznali, že tudy
šli vlastně poprvé. Navštívili jsme zde Jitku a Jirku Kalčíků, kteří nás provedli opravdu krásně opraveným statkem a pohostili nás výtečnou slivovičkou. Nejvíce nás
ovšem zaujala stáj, která dnes slouží jako místo k setkávání s přáteli. Na desce na chalupě jsme posléze objevili
krásný a poučný nápis:
To, co zde vybudovali moji předkové s jejich smyslem
pro účelnost a krásu, jsem já, Jiří Kalčík se svými nejbližšími na přelomu tisíciletí s láskou, nadějí a pokorou
obnovil, abychom i my mohli něco odkázat budoucím generacím. Bohu díky! J. K. 2013
Manželé Kalčíkovi se
k nám přidali a pokračovali jsme směrem na Mečichov. Na návsi jsme
obdivovali malý Betlém s krásnými ovečkami. Místní hospoda byla
příjemně vytopená a
známá hostinská Zdena
nás rychle obsloužila.
Dostatečně zahřátí a odpočatí jsme směřovali na
Čečelovice a vůbec nám
nevadil lehký deštík, který se na nás začal snášet.
Dvanáct kilometrů ukazoval krokoměr v Zábořské hospůdce, kde už voněla dršťková a knedlíčková polévka.
Poslední den v roce se nám podařilo prožít příjemně
s přáteli a doufám, že se k nám letos připojíte při dalším
pochodu.
Text a foto Marie Antonyová
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Významného výročí se dožívají

Zákaz vjezdu ke školce a školní jídelně
Možná jste si již všimli,
že v ulici k mateřské škole se
objevila nová dopravní značka „zákaz vjezdu“. Je reakcí
na situace, které zde permanentně nastávaly. Před halou
a před školkou zastavovala
vozidla, která bránila průjezdu zásobování ke školní jídelně. Ještě větší problém by
mohl nastat v případě havárie
v kotelně ZŠ, kam by se přes
parkující auta nemohly dostat
složky záchranného systému.
Vjezd bude povolen pouze zásobování školní jídelny a
mateřské školy a osobám, které budou mít obecním úřadem udělené povolení k vjezdu. Děkujeme za pochopení.

Duben
Květen
Červen

Jiří Morávek
Marie Marková
Jaroslava Slancová
Josef Dumský
Josef Antony

65 let
60 let
65 let
65 let
60 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Svoz nebezpečného odpadu a jarní
úklid obce Záboří
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 6. dubna 2019 od 8.00 hodin. Kontejnery budou přistaveny na dvou místech:
 na návsi „U Louže“
 v areálu čistírny odpadních vod
Ve stejný den proběhne rovněž tradiční
jarní úklid obce, každá ruka přiložená k dílu bude vítána.
Sraz před obecním úřadem v 8.00.

Nový zábořský občánek
Dne 28. 2. 2019 se narodil Aleně
Štěchové a Antonínu Klečkovi syn
Matěj.
Popřejme tímto Matýskovi na jeho
dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

Opustil nás
Dne 18. ledna 2019 zemřel pan
Václav Křivanec.

Čest jeho památce!

Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje
se podílela firma:
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