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číslo 3/2019

Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly čtyři veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Záboří, s jejichž průběhem bych vás tímto ráda seznámila.
11. 6. 2019 – projednávané body:

1) OZ schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018. Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018 a s výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok
2018. Výsledek hospodaření za rok 2018 je: - 5 985,07,- Kč. Jedná se o záporný výsledek z vedlejší činnosti ZŠ. Dle
vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ Záboří dosáhla příspěvková organizace obce záporného výsledku z důvodu snížení počtu
strávníků ve školní jídelně. Tento stav lze změnit pouze získáním několika dalších strávníků, nebo zrušením vedlejší
činnosti. OZ po shrnutí veškerých informací dospělo k názoru, že doplňkovou činnost zatím rušit nebude a záporný
výsledek bude příspěvkové organizaci uhrazen z rozpočtu zřizovatele. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Záboří se
bude OZ snažit např. prostřednictvím místního zpravodaje lépe informovat občany o možnosti odebírání obědů ve
školní jídelně, což by zlepšilo finanční situaci ve vedlejší činnosti ZŠ a MŠ Záboří.
2) OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků pro školní rok 2019/2020.
3) OZ schvaluje žádost p. XXXX o připojení č. p. XX k obecnímu vodovodu.
4) Zastupitelstvo obce Záboří po projednání:
- Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Záboří.
- Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu Záboří.
- Schvaluje v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst. (5) stavebního zákona v návaznosti
na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o uplatňování územního plánu Záboří.
5) OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Úprava veřejného prostranství osloveny následující firmy: Radek Šimsa, služby
mechanizace – zemní práce, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná, dále firma Dram Invest s.r.o, Drachkov 21, 386 01
Strakonice a firma NOVASS CZ, s.r.o. Květnová 57/50, 182 00 Praha.
6) OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale osloveny následující firmy: Ing.
František Toufar, Hálova 1226, 388 01 Blatná, dále firma Salvette, spol. s.r.o., Písecká 506, 388 01 Strakonice a
firma Martin Běle, Záboří 7, 387 34 Záboří.
7) OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Výměna garážových vrat v PZ Záboří, osloveny následující firmy: Lomax –
František Krumpholc, Trojice 54, 335 01 Nepomuk, dále firma Tormex s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno a firma
Bossami, s.r.o., Vídeňská 340 252 50 Vestec u Prahy.
8) OZ schvaluje složení hodnotící komise na akce: Úprava veřejného prostranství, Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, Výměna garážových vrat v PZ Záboří, ve složení: předseda komise - Mgr. Ludmila Brožová, členové komise - Pavel Marek, Petr Majer.
9) OZ bere na vědomí
- Rozpočtové opatření č. 5/2019.
- Žádost pana XXXXX a pana XXXXX o odkoupení části obecního pozemku a bude se s ní dále zabývat. Od žadatelů budou potřeba doplňující informace.
10) OZ informuje - MŠ Záboří bude otevřena poslední týden letních prázdnin.
9. 7. 2019 – projednávané body:

1) OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale“ firmu Martin Běle, Záboří 7, 387 34, který předložil nabídku s cenou 493 633,15 Kč vč. DPH.
===================> Pokračování na str. 6
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Vzpomínka na léto – Pouť v Záboří
V sobotu 29. června 2019 odpoledne se konalo
v Záboří pouťové posezení pod lípou na dvoře obecního
úřadu. Je to již tradiční každoroční setkání nejen zábořských občanů, ale i mimozábořských. První, co návštěvníkům padlo do oka při vstupu na dvůr obecního úřadu,
byla zrenovovaná budova bývalé ubytovny, kde bude zázemí pro pořádání různých akcí.
Obecní úřad opět připravil u příležitosti zábořské poutě
bohatý program. Paní starostka přivítala přítomné a seznámila nás s průběhem celého odpoledne.

Jako první nastoupily děti ze zábořské mateřinky a
s radostí v bílém oblečení předvedly své vystoupení. Jejich starší kamarádi ze základky se blýskli jak sportovními, tak i tanečními výstupy.
K pouti patří lidové písně a ty jsme uslyšeli v podání
pěveckého souboru Babského sboru z Poříčí. Mezitím se
připravovalo akrobatické vystoupení na šálách, které rovněž sklidilo velký potlesk. Kdo chtěl, mohl si tuto akrobacii za odborného dozoru vyzkoušet. Zájemců z řad malých i velkých bylo dost, a tak měla instruktorka plné ruce
práce a fronta se nezmenšovala.

Následovalo vystoupení dudáckého souboru The Rebel
Pipers, skotské dudy. Je to český soubor, hrající na skotské dudy skotskou hudbu. Jsou nejzkušenějším a nejkom-
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pletněji nástrojově obsazeným tradičním skotským bandem na území ČR. Většina členů souboru se účastní každoročně certifikovaných kurzů hry na skotské dudy a
bubny v prestižních školách ve skotském Glasgow pod
vedením armádních a civilních dudáků.

Dalším vystoupením byla bubenická show, na podium
nastoupili Wild Sticks. Soubor je složen z profesionálních
bubeníků-studentů Jihočeské konzervatoře a mladých bubeníků z Českých Budějovic a okolí. Vystupují po celé
ČR na vlastních koncertech, maturitních plesech, firemních akcích, hudebních festivalech a školních výchovných
koncertech. Hrají známé i autorské skladby a u nás předvedli i originální popelnicovou show. Rozhodně bych nechtěla bydlet tam, kde tito mládenci zkouší, nadělali hodně rámusu, ale přesto se moc líbili a mnoho návštěvníků
bylo z jejich vystoupení nadšeno.
Dále znovu vystoupili
ve druhém bloku The Rebel
Pipers
tentokráte
s chodskými skladbami a
odpolední program uzavírala místní hudební skupina
Squadra. Je dobré, že
v Záboří
tato
skupina
vznikla a že se na místních
akcích prezentuje. Škoda
jen, že jim tentokrát chyběla zpěvačka. Večer hrála
k poslechu i tanci hudební
skupina Talisman. Pouťový
program byl bohatý a každý
si jistě přišel na své.
V přízemí budovy obecního úřadu byla otevřena Síň
tradic místního hasičského sboru, která letos slaví 15 let
své existence. Zájemci si zde mohli prohlédnout staré i
nové kroniky sboru, spoustu diplomů a fotografií z akcí
SDH. Nutno ještě zmínit, že po celou dobu fungovala
„občerstvovna“, kde byly k dostání alko i nealko nápoje,
párky, klobásy a maso na grilu. Všem organizátorům patří
velký dík za krásné pouťové odpoledne.
Text a foto Jaroslava Vodičková
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Vítání občánků v Záboří
V sobotu 12. října 2019 se uskutečnilo na Obecním
úřadě v Záboří vítání nových malých občánků do obce.
Bylo krásné teplé slunečné odpoledne, a tak napadlo paní
starostku Lidku a její sestru, pravou ruku, členku zastupitelstva Blanku, že se bude tato malá slavnost odehrávat
venku, na dvoře obecního úřadu, pod lípou.

Vítání tak bylo jiné, netradiční a obě organizátorky se
zhostily své role na výbornou. Do obce mělo být přivítáno
šest dětí narozených v průběhu dvou let. Jedna malá princezna se nedostavila, a tak jsme přivítali Adélku, Mariku,
Jána, Ondřeje a Matěje. Blanka přivítala přítomné, seznámila je s vítanými dětmi a předala slovo dětem
z místní mateřinky, ty pod vedením svojí paní učitelky
přednesly pásmo básniček, které k této příležitosti nacvičily. Děti byly milé a bezprostřední a vysloužily si velký
potlesk.

Následoval projev paní starostky, zdůraznila, jak velkou a krásnou událostí je narození malého človíčka, a popřála dětem do života hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Jejich rodičům pak hodně sil a pevných nervů při výchově
jejich ratolestí. Rodiče byli vyzváni k podpisu do pamětní
knihy obce, proběhlo focení malých občánků v kolébce,
byly předány dárky a květiny maminkám. Nechyběl přípitek a občerstvení.
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Ať vyrůstáte v láskyplné náruči svých rodičů a ať se
vám v naší obci krásně žije, naši malí občánci!
Text a foto Jaroslava Vodičková

Vzpomínka na Karla Gotta
Celý národ se rozloučil se zpěvákem Karlem Gottem,
který zemřel 1. října 2019. Jeho hvězdná kariéra trvala více než 60 let. Zbožňovala jsem ho od jeho začátků, už
tenkrát, když dostal ve Slavíkovi pouhé tři hlasy. Jeho
velký plakát jsem měla nalepený na skříni a moje dvě
mladší sestry se mi posmívaly, že ho asi miluji. Ano, milovala jsem jeho písně, které mne celým životem provázejí a vždy mi pomohly překonat životní peripetie. Utíkala
jsem k nim, pouštěla si jeho desky, singly nebo CD a vždy
na mne působily jako hojivý balzám. Bude tomu tak i nadále. Nevadilo mi, že v mládí moc pohledný nebyl, nevadily mi fámy, že je gay, nevadily mi jeho milenky, pro
mne to vždy byl a bude Božský Kája a Pan zpěvák.
Setkala jsem se
s ním dvakrát. Poprvé na jeho koncertě před mnoha
lety
v naprosto
vyprodané sportovní
hale
v Českých Budějovicích, podruhé
v Záboří, kde se
v roce 1974 točila
závěrečná scéna
filmu
„Hvězda
padá vzhůru“, kde
Karel hrál hlavní
roli, dudáka Švandu. To jsem si nenemohla
nechat
Karel Gott v Záboří
ujít a jako mnoho
zábořských občanů jsem se šla na natáčení podívat. Měla jsem s sebou
svoji tehdy 2 a půl letou dceru. Po natáčení jsme zacházely do místního krámu něco koupit. Před obchodem zastavilo auto s Karlem Gottem a jeho šofér zaběhl do obchodu. Bylo horko a Kája na sedadle spolujezdce otevřel dveře auta. Než jsem zaplatila, vyběhla dcera ven, rovnou
k němu do auta a ON ji vzal na klín. Vykoktala jsem
omluvu za tu svoji neposednou ratolest. Mistr se jen usmál, řekl: „tak ahoj holčičko“, šofér se vrátil z obchodu a
odjeli.
Vzpomínky mi zůstanou. Na Božského Káju, obrovského profesionála, člověka skromného, pokorného, pracovitého, člověka s ryzím charakterem, bez hvězdných
manýrů, vstřícného ke svým fanouškům. Byl vnímán, respektován a milován všemi generacemi. Ve svých krásných písních bude pro nás žít i nadále.
Text J. Vodičková, foto z filmu „Hvězda padá vzhůru“
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Aktuality ze školních škamen
Prázdniny tradičně utekly jako voda a v pondělí 2. září
začal nový školní rok. Do místní ZŠ nastoupilo celkem 87
žáků, z nichž rovných 14 zasedlo poprvé do lavic
1. ročníku.
Několik změn nastalo i v pedagogickém sboru, do 2. a
3. třídy nastoupila p. učitelka Mgr. Marie Sekáčová,
výuku anglického jazyka má na starosti p. učitelka Mgr.
Pavla Slezáková a ve škole nově působí i asistentka
pedagoga p. Lucie Stejskalová.
Na letošní školní rok jsme na naší škole mimo jiné
připravili celoroční projekt s názvem Pečuj o své zdraví,
v rámci kterého chceme dětem nabídnout různorodé
aktivity zaměřené na ochranu zdraví a zdravý životní styl.
Některé z akcí už proběhly, připravujeme celodenní
workshop na téma první pomoc či besedu s p. Romanem
Povalou, který byl závislý na drogách.
Na nejbližší měsíce jsme pro děti a rodiče připravili i
další akce: Například podzimní výlet do Českého
Krumlova nebo adventní setkání s rodiči, které bude
provázet vystoupení dětí a výroba vánočních dekorací.
V tomto školním roce se nám povedlo opět rozšířit
nabídku kroužků. K těm, co už úspěšně fungovaly
v minulých letech, ať už v rámci projektu Šablony
(čtenářský klub a klub logických a deskových her), ZUŠ
(keramický) nebo pod taktovkou ochotných rodičů a
pedagogů (moderní gymnastika, fotbal, náboženství, hra
na keyboard), přibyl letos kroužek badatelský a
počítačový.
Chtěl bych popřát všem žákům, ale i jejich rodičům a
zaměstnancům školy mnoho úspěchů a trpělivosti v tomto
školním roce.
MG
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svými pejsky ve svém osobním volnu. Rádi se s nimi
někdy příště ještě uvidíme.

Text Šárka Kučerová, foto Dana Stejskalová
Cyklovýlet do Chanovic
Začátkem září padlo spontánní rozhodnutí, že bychom
se s některými třídami z druhého stupně mohli vypravit na
kole po blízkém okolí. A protože se sedmá třída osvědčila
svou vytrvalostí již v loňském roce na Šumavě (tehdy
v chůzi), vzali jsme na kola právě tyto žáky. A vzhledem
k tomu, že třídní paní učitelka deváťáků je vášnivá
cyklistka, nebylo pochyb o tom, která třída se k sedmičce
připojí.

Velcí pejsci s velkým srdcem
V pátek 25. 10. se pro žáky 1. stupně uskutečnila akce
výcvikového střediska Hafík z Třeboně (canisterapie).
Jednalo se o zážitkový program založený na kontaktu
klienta a psa.
Děti se přivítaly a seznámily s pejsky: pětiletým
Karlem rasy landseer, což byl krásný obr s přátelskou
povahou, a čtyřletou veselou Jenny rasy zlatý retrívr. Po
příjemném kontaktním úvodu následovaly ukázky
poslušnosti a speciálních triků, slalomy, aportování,
schovávání piškotů, piškotovaná, probíhání tunelu a
brány.
Obě majitelky pejsků nám vypodobnily práci svých
svěřenců v nemocnici, v dětských domovech, domovech
seniorů nebo na přehradě. Karel je totiž navíc pes
záchranář.
Poslední tečkou za příjemným setkáním pak bylo
razítko tvaru psí tlapky, které dostaly děti na čelo nebo na
ruce. Čas strávený se zvířecími kamarády se nám moc
líbil a chceme tímto ještě jednou poděkovat paní Jarce
Kučerové a paní Janě Maškové, které k nám přijely i se

Ač jsou Chanovice celkem malá vesnice, je toho zde
dost k vidění. Zámek s parkem, skanzen a rozhledna. To
vše jsme díky milé slečně průvodkyni během dopoledne
zvládli. A cestou ještě kamennou bábu u Bezděkova a
patník ve Slatině věnovaný památce Heleny Růžičkové.
Díky vám, rodiče, že své děti stále ještě vedete
k obyčejnostem života. Protože ne všichni mají v dnešní
době ještě radost z pohybu, ne všichni ještě dneska cítí
vonět dřevo, ne všichni se zasmějí tomu, že se jim
promáčely boty od mokré trávy, málokdo ještě vidí barvy
podzimu v lese. Vaše děti tohle všechno stačily vnímat. A
tak si zpětně říkám: Je to dobrý, tady je svět ještě
v pořádku!
Text a foto Kateřina Srbová
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Výšlap k hrobce Battagliů
Poslední zářijový pátek se žáci
1. až 3. ročníku vypravili na
turistický pochod. Cílem výpravy
byla neogotická hrobka rodiny
Battagliů z Bratronic a Enisů
z Lažan, která se nachází mezi
rybníkem Chvalov a Bratronicemi.
Malí turisté si vedli výtečně. Celou
trasu tam i zpět absolvovali
(někteří i s písničkou na rtech) za
necelé dvě hodiny.
Text a foto Marie Sekáčová
Sportem proti rakovině
Ve čtvrtek 19. září se ve Strakonicích konal
charitativní běh, kterého se zúčastnili i žáci prvního
stupně.
Hlavním
organizátorem
akce
byl
25. protiletadlový raketový pluk Strakonice. 2,5 km
dlouhou trať se podařilo zdolat všem dětem bez větších
obtíží. Poté si mohli zájemci prohlédnout vystavenou
vojenskou techniku.
A kdo se nestyděl, odnesl si domů podepsanou
fotografii od Imricha Bugára či podpisy kanoistů Lukáše
Trefila a Radka Šloufa.
Výlov rybníka Chvalov
Poslední den v říjnu se vypravili žáci první až osmé
třídy na výlov rybníka Chvalov. Chladné podzimní počasí
umocňovalo atmosféru. Šípky kolem cest, zbarvené
listnáče, pole připravená na zimní siestu, mokrá tráva pod
nohama. Rybáři brodící se po prsa ve vodě zakalené
bahnem, ryby hemžící se v hejnech u hladiny.

Na zpáteční cestě se zastavujeme u hrobky rodu
Battaglia a Enis. Pánů, kteří zde před dávnými časy
obcházeli svá panství a zanechali po sobě zámek
v Bratronicích a Lažanech. Míjíme starou hájenku,
ve které se s nadcházející zimou zavřely už okenice, a
míříme na teplý oběd do školy.
Text a foto Kateřina Srbová

Cyklistické závody v Záboří
V sobotu 10. rpna 2019 se uskutečnil v naší obci závod
seriálu Českého poháru Blatná ŠKODA CUP 2019.
Organizátorem byla společnost CK Příbram, která závod
tradičně pořádá v Blatné, ale v letošním roce z důvodu
stavby kruhové křižovatky U Myslivny zvolila trasu se
startem a cílem v Záboří, vedoucí přes Bratronice, rodiště
slavného Christiana Battaglii. Závod pro různé věkové
kategorie závodníků, amatéry i profesionály, byl
zorganizován se dvěma starty, a to od 10 a od 13 hodin.
Trať závodu vedla přes Lažánky – Jindřichovice –
Bratronice – Čečelovice, tedy 12 km okruh.
Za deštivého chladného počasí
bylo možné sledovat úžasné
sportovní nasazení závodníků
samozřejmě po celé trase nebo
přímo v prostoru startu a cíle u
autobusové zastávky, kde bylo
k dispozici občerstvení. Díky
odpovídajícímu zázemí s přímým
přenosem mobilní kamery na kanál
You tube bylo také možné sledovat
závody živě doma u televize.
Důvodem přijít si zafandit byla i účast Františka Honsy
(na fotografii vpravo), bývalého žáka zdejší školy, který
reprezentoval v kategorii do 23 let tým AC Sparta Praha
a v 156 km dlouhém závodě skončil na krásném 19. místě,
byl vyhlášen i nejlepším nováčkem závodu.
Nadšence cyklistického sportu jistě pořádání závodů
potěšilo, mnohé místní občany uzavírka návsi a hlavní
dopravní tepny spíše vyděsila, ale nakonec obavy
z ochromení průjezdnosti byly zbytečné. Pořadatelé se
snažili přejezdy automobilů řešit operativně a nebyl
problém ani s chodci. Bohužel, z přípravy závodů zůstává
hořká příchuť, zejména z jednání o organizaci, uzavírce,
či podmínkách pronájmu kulturního domu, kde probíhala
prezentace závodníků. Vše bylo plánováno dost „na
rychlo“ a uzavírka obce byla v tomto případě ještě horší
než při pořádání rallye. Proběhlo několik jednání, nejdříve
po telefonu, nakonec i na Obecním úřadě v Záboří, kde se
povedlo doladit podrobnosti. Bohužel, na jednání
pořádající organizace vrhá stín způsob jednání jen
jediného člověka, který se po skončení závodu neubránil
ani vulgarismům směřovaným na členy zastupitelstva.
O to příjemnější byla pak akce druhého dne, kdy
nebyly nutné žádné uzavírky ani mimořádná opatření a
kdy se paní starostce dostalo milého poděkování za účast
na uctění památky 105. výročí narození slavného cyklisty,
barona Christiána Battaglii, na místním hřbitově. Peloton
99 cyklistů pod vedením pana Františka Šestáka z Blatné
poté projel vzpomínkovou, padesátikilometrovou
vyjížďkou místy, které „baron na kolech“ nejvíce miloval.
Zastavil se u křížku v lese Tisovníku u Strakonic, který
připomíná jeho poslední šlápnutí do pedálů.

Text J. Říhová, L. Brožová, foto R. Říha

Číslo 3/2019

Z jednání obecního zastupitelstva
===================> Dokončení ze str. 1

2) OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem
„Úprava veřejného prostranství“ firmu DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice, která
předložila nabídku s cenou 627 412 Kč vč. DPH.
3) OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Výměna garážových vrat v PZ Záboří“ firmu Lomax –
František Krumpholc, Trojice 54, 335 01 Nepomuk,
která předložila nabídku s cenou 217 980 Kč vč.
DPH.
4) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
5) OZ souhlasí s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s.
6) OZ schvaluje žádost manželů xxxxx o výměnu části
pozemku p. č .416/43 – travní porost o výměře 6261
m² v k. ú. Záboří za pozemky p. č. 563 – travní porost 3393 m², 266/1 – travní porost 2494 m² a
266/3 – travní porost 419 m², vše v k. ú. Záboří.
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částka při Vítání občánků předávána rodičům
v hotovosti.
Za obecní zastupitelstvo Blanka Potůčková
Aktuality událostí v obci
SDH obdrželo dotaci na obnovu
garážových vrat PZ Záboří
V budově obecního úřadu byla začátkem října provedena výměna obou původních dřevěných garážových vrat
za nová sekční, a to firmou Lomax – František Krumpholc
Nepomuk, která předložila do výběrového řízení nabídku
s cenou 217 980 Kč vč. DPH. Z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem „Investiční dotace pro jednotky
SDH obcí Jihočeského kraje“ byla na tuto akci poskytnuta
částka 142 000 Kč.

2. 8. 2019 – projednávané body:

7) OZ schvaluje podmínky pronájmu sálu v místním
kulturním domě. Poplatek pro místní občany činí
500 Kč za soukromou akci + energie. Za každou
komerční akci je stanoven poplatek 5 000 Kč + energie. Rovněž musí nájemce složit vratnou kauci 5 000
Kč pro případnou úhradu vzniklých škod. Dále zastupitelé schvalují podmínky pronájmu komunitního
centra č. p. 4 (klubovna). Pronájem je možný pouze
pro místní občany k pořádání soukromých akcí za
500 Kč za akci + energie. Nájemce musí složit vratnou kauci 2 000 Kč pro případnou úhradu vzniklých
škod.
8) OZ schvaluje konání cyklistického závodu Memoriál
Christiana Battaglii dne 10. 8. 2019 a nákup květin
pro závodníky.
9) OZ schvaluje žádost p. xxxxx o pokácení 7 smrků na
vlastním pozemku v období vegetačního klidu.
24. 9. 2019 – projednávané body:

1) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření
č. 7/2019.
2) OZ prodlužuje nájemní smlouvu p. XXXXX č. p. XX
do 31. 12. 019.
3) OZ schvaluje zapojení Základní a Mateřské školy
Záboří do projektu Škola pro budoucnost II,
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013798 v rámci
OP VVV.
4) OZ schvaluje změnu v předávání finančního daru
2000,- pro nové občánky. Od nynějška bude tato

Oprava sociálního zařízení ve sportovní
hale
O prázdninách byla realizována oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, zhotovitelem byl vybrán Martin
Běle ze Záboří, který předložil nabídku s cenou 493
633,15 Kč vč. DPH. Z dotačního titulu „Podpora sportu“
byla poskytnuta na tyto stavební úpravy částka 394 907
Kč.
Znak obce Záboří na budově čp. 4
Nově
zrekonstruovaná
budova č. p. 4 – U Helmů
reprezentuje
naši
obec
v nejlepším slova smyslu,
krom toho, že se povedla její
renovace a je možné ji užívat
nejen pro zázemí kulturních
a společenských akcí obce,
ale i pro soukromé akce
místních občanů, nese ve štítu znak naší obce. Tento malířsky provedl pan Miroslav
Vondryska z Horažďovic.

Text Jitka Říhová, foto Roman Říha

Číslo 3/2019
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Memoriál M. Petráška, F. Škody a
M. Augustina
Letošní tenisový turnaj čtyřher proběhl na tenisových
kurtech v Záboří 10. srpna za účasti devíti dvojic. Ač se to
zdá skoro nemožné, toto již tradiční klání se konalo již po
šestnácté. Letos poprvé nesl jméno i nedávno zesnulého
Miroslava Augustina.

Domácí dvojice Milan Švec, Josef Vydra
Dvojice byly rozděleny do dvou skupin, z každé dva
nejlepší páry postoupily do semifinále. Tentokráte ale turnaji počasí příliš nepřálo, chlad a déšť na poslední zápasy
zahnaly tenisty do sportovní haly. Zde v prvním semifinále porazili Raba s Vaníčkem Jiřího Slavíka se Švejdou,
zábořský matador Josef Slavík s M. Bálkem prohráli s duem Fiala, Vykopal. Tito dva se nakonec radovali z triumfu
v celém turnaji, neboť lépe zvládli finálový zápas, ve kterém zvítězili až po velkém boji 7:6. V souboji o třetí místo
nakonec v „bratrovražedném“ souboji bratří Slavíků měl
navrch starší Josef.

ani na Olinu Mertovou a Martinu Petráškovou, které se po
celý den staraly o občerstvení.
Věřme, že i příští rok se tenisté opět sejdou, aby uctili
památku všech tří výše jmenovaných zábořských sportovců.
Text Josef Slavík a MG, foto Martina Petrášková
Volejbalový turnaj Zábořská smeč
Konec prázdnin je každoročně spjat s volejbalovým turnajem smíšených družstev Zábořská smeč. Bohužel už asi nikdo nikdy nezjistí, v kterém roce přesně se začala psát jeho
historie, ale již minimálně 15
krát se v Záboří sešli amatérští volejbalisté, aby srdnatě
bojovali o putovní pohár.
Letos se dokonce o prvenství utkalo 9 mužstev, bohužel Lažany svou účast na poslední chvíli odřekly. I tak se
ale jednalo o jednu z nejhojnějších účastí v historii tohoto
klání. Do bojů zasáhly i dva zábořské týmy, tentokráte ale
velkou díru do světa neudělaly a skončily na 7., resp.
8. místě.
Shodou okolností se již v prvním zápase utkaly dva
nejkvalitnější týmy – Freeway Rožmitál a Březnice.
V tomto předčasném finále byli nakonec úspěšnější hráči
z Rožmitálu pod Třemšínem. A jelikož ani v dalších zápasech nenašli přemožitele, stali se po zásluze vítězi letošního ročníku Zábořské smeče.

Vítězný tým Freeway z Rožmitálu pod Třemšínem

Všichni tenisté na společné fotografii
Na závěr se sluší poděkovat tradičním sponzorům:
Strojírna ČZ, Martin Říha Duotip, Milan Švec, Josef Slavík, Radek Šimsa, Petr Hradský, zapomenout nemůžeme

Ačkoli se, jak již bylo výše zmíněno, domácím příliš
nedařilo, nakonec i vítězné družstvo neslo zábořskou stopu, neboť v něm hrál Martin Jakoda, který za Žížaly Záboří nastupuje v okresním přeboru.
Doufejme, že i příští ročník se vydaří podobně jako ten
letošní a třeba i zábořští volejbalisté budou úspěšnější než
tentokráte.
Text MG, foto Martin Jakoda

Číslo 3/2019
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Významného výročí se dožívají

Informace pro občany
Černá skládka u vodárny
U vodárny je vyčleněn prostor pro rostlinný,
biologicky rozložitelný a organický odpad. Je přísně
zakázáno vozit sem jakýkoliv jiný odpad – např. starý
nábytek, plasty a jiné předměty určené na skládku.
V případě nerespektování zákazu hrozí dotyčné osobě
finanční postih.
Nová nádoba na použité oleje a tuky
U Louže je v prostoru
vymezeném pro odpadní
nádoby na tříděný odpad
nově k dispozici rovněž
malá nádoba (popelnice)na
oleje a tuky použité
z kuchyní. Olej se zde musí
ukládat přelitý do PET
lahví. Samozřejmě tato
odpadní nádoba není určena
na plastové obaly od tuků a
olejů!
Pokud
budou
kontejnery na plasty plné, je
k dispozici ještě jeden
kontejner
na
plasty,
umístěný v areálu čističky odpadních vod, zejména je
určený na velké kusy plastového odpadu (poškozené
dětské
boby,
plastové židle apod.).
Prosím,
neponechávejte pytle s plasty kolem kontejnerů u Louže.

Říjen

Listopad

Prosinec

Věra Veselá
Marie Marková
Miroslava Koutenská
Irena Fuchsová
Marie Vydrová
Anežka Antonyová
Josef Mašek
Dušana Petrášková
Božena Říhová
Mária Netušilová
Ivana Jiroušková

87 let
85 let
70 let
70 let
65 let
82 let
81 let
70 let
80 let
70 let
60 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Nový zábořský občánek
Dne 10. 6. 2019 se narodila Veronice
a Stanislavu Novákovým, Záboří 12,
dcera Marika.
Popřejme tímto Marice na její
dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

Možnost stravování ve školní jídelně
Jak bylo uvedeno v zápisu ze schůze OZ z 26. 2. 2019,
do školní kuchyně ZŠ a MŠ Záboří byl zakoupen nový
konvektomat pro přípravu pokrmů. Obědy ze školní
jídelny mohou odebírat nyní i soukromé osoby, a to buď
do obědníků nebo od 10.45 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, případně na tel. 383494420.
Text a foto Jitka Říhová

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