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Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly dvě veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Záboří, s jejichž průběhem bych vás tímto ráda seznámila.
28. 3. 2019 – projednávané body:

1)
2)
3)
4)
5)

OZ schvaluje výši nájmu z hrobových míst: jednohrob – 200,- Kč, dvojhrob – 400,- Kč, trojhrob – 500,- Kč.
OZ schvaluje žádost pana xxxxxxxx, č. p. xx a žádost manželů xxxxxx, č. p. xx o připojení k vodovodnímu řadu.
OZ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., Záboří.
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Další informace: Manželé xxxxxxxxx doručili 12. 3. 2019 na obecní úřad žádost o opravu obecní silnice u domu č. xx
po výkopových pracích. Protože je v obci více poškozených úseků silnice, budou se všechny opravy řešit najednou.

16. 5. 2019 – projednávané body:

1)
2)
3)
4)

OZ schvaluje závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2018 bez výhrad.
OZ schvaluje účetní uzávěrku obce Záboří za rok 2018 bez výhrad.
OZ schvaluje žádost p. XXXXX o zřízení vodovodní přípojky k č. p. XX.
OZ schvaluje žádost o povolení postavení bazénu před bytovkou č. p. 91 na letní sezónu.
===================> Pokračování na str. 6
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Síň tradic SDH Záboří
Sbor dobrovolných hasičů v Záboří byl založen v roce
1888. Uplynulo již 131 let od chvíle, kdy venkovský kantor ze Záboří, řídící učitel pan Ignác Houra, přivedl svým
nadšením několik nejpokrokovějších spoluobčanů na
myšlenku založit v obci spolek, který by v čase živelných
pohrom, zejména požárů, dovedl čelit nebezpečí.
130. výročí oslavilo SDH v květnu loňského roku a při
této příležitosti byla opět obnovena slavnostní Síň tradic
v přízemí budovy Obecního úřadu v Záboří.
S nápadem shromáždit k nahlédnutí archivní spolkové
dokumenty, jednatelské knihy, účetní záznamy, dobové i
současné fotografie a vystavit k prohlídce i poháry, diplomy, uniformy či dochované hasičské atributy přišel
před 15 lety pan Josef Slanec, tehdejší starosta SDH, který
byl v této funkci 20 let. Ve spolupráci s kronikářem obce,
panem Jaroslavem Vorbou, již v roce 2004 zpracovali obsáhlý základ stálé vzpomínkové výstavy, čerpali především z dochovaných písemných materiálů, rovněž z rozsáhlého archivu fotodokumentace pana Miroslava Dočekala a v neposlední řadě z kroniky SDH, kterou pečlivě
vede paní Jana Dočekalová.

sef Slanec s Jaroslavem Vorbou. Ve spolupráci s Josefem
Vydrou, Věrou Češkovou a Martinou Petráškovou se podařilo obnovit fotografickou chronologii. Nyní jsou již
vystaveny zalaminované kopie s popisky, originály jsou
uloženy bezpečně a přehledně ve fotoalbech, které zahrnují fotodokumentaci od roku 1914 do roku 1988, tj. do
100. výročí. Další samostatná alba eviduje SDH pro 110.,
120., 125. a 130. výročí včetně vydaných brožur a pamětních listů i odznaků.
O letošní pouti si připomeneme patnáctiletou existenci
této zcela ojedinělé stálé výstavy SDH v Záboří, zájemci o
prohlídku mohou navštívit Síň tradic v rámci pouťových
oslav Pod Lípou, případně si kdykoliv domluvit jiný termín prostřednictvím OÚ (u p. Krejčové).
Nahlédnout do historie spolku, který za 130 let neztratil svůj smysl, plní své poslání a stále disponuje širokou
členskou základnou. Je nám to umožněno jen díky systematickému, pečlivému, zodpovědnému a jistě i mírně zvídavému přístupu těch, kteří Síň tradic v úctě k předkům
založili a pokračují v prezentaci spolkové činnosti
v Záboří. Jen díky nim si vzpomínky v datech zachovaly
tváře našich dědů.
Nezbývá než doufat, že budoucí generace princip odkazu Síně tradic zachovají a budou na něj navazovat. Velký potencionál nese jistě hasičská mládež v čele se syny
současného velitele SDH Jiřího Čadka, jejich nadšení a
dobrovolnické odhodlání jistě přinese mnoho úspěchů a
trofejí, které tuto výstavu v budoucnu obohatí o další
vzpomínky – vzpomínky, které ponesou tváře našich dětí.
Text JŘ, foto archiv SDH

Nejkrásnější čarodějnice jsou v Záboří!

Jako vhodné zázemí se nabízela místnost původního
skladiště pod vstupním schodištěm obecního úřadu. Nezbytné zednické opravy vlhkého zdiva provedl tehdy pan
Jaroslav Adámek, dřevěné police vyrobil Petr Majer. Své
místo zde našla i „pamětní skříň“ na historické uniformy a
archiválie, později se díky panu Jindřichu Votavovi vyrovnaly do vyřazeného stojanu na časopisy (z místního
obchodu) různé hasičské brožury, časopisy, diplomy a
např. i duplicitní fota ze soutěží. Originály fotografií
s popisky byly chronologicky dle data pořízení umístěny
na nástěnky, na police byly seřazeny soutěžní poháry,
pamětní sklenice i hrnky, kolem rozvěšeny zarámované
diplomy a čestná uznání, naaranžovány hasičské sekerky,
vlajky, ale třeba i sbírka pracovních čepic - pilotek. Své
čestné místo si našel také historický hasičský žebřík zachráněný z původní hasičské zbrojnice „U Louže“.
Bohužel, časem fotografie vzaly za své, bylo nutné
doplnit do výstavy nové exponáty a provést jistou reorganizaci tak, aby místnost měla svoji vážnost a nestala se
zase jen skladištěm pivních kelímků a papírových tácků,
zbylých po organizovaných akcích. Úprav se opět ujal Jo-

Nevěříte? Přesvědčit jste se o tom mohli v podvečer filipojakubské noci na naši náves. Dvě parádnice byly připraveny na hranici, nu, vždyť reprezentovaly tu zlou a nenávistnou část čarodějnického pokolení a z té své nelidské
povahy až na slámu seschly. Kolem připravované májky
doslova poletovaly zástupkyně nové mladé generace pod
dohledem těch starších, pomáhaly s pentličkováním nebo
hrály s ostatními dětmi připravené hry. Nemohly se dočkat, až zábořští chlapci postaví májku a zapálí postavenou hranici. Jako správné Miss čarodějnice se pak před
hořící hranicí fotografovaly, myslím, že došlo i na selfíčka
a zábořské rejdění má své místo na facebooku i instagramu.
Počasí tentokrát přálo, nepršelo, a tak hlídat májku do
rána nebyl problém. Posezení připravené u čekárny pod
stany bylo příjemné, buřtíky se nepekly na hranici, ale na
grilu, vedle se dozlatova grilovalo prasátko, točilo se pivo,
limonády i vařil grog.
Sousedské popovídání doprovázela tentokrát doslova
„živá“ hudba – plní energie přistoupili k mikrofonům
místní hudebníci: Simona Šourková, Olin Merta, Martin
Běle a Daniel Kallmünzer. Pod uměleckým jménem
SQ&DRA asi nevystupují dlouho, ale moc hezky jim to
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spolu hrálo a zpívalo, takže jistě o nich ještě uslyšíme.
S pár písničkami se přidal i profesionál Lukáš Písařík.
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s jejich částmi, vysvětlil, jak vzniká tón v píšťalách a jaké
nástroje z nich můžeme slyšet. Odpovídal na dotazy a dokonce dovolil nejmladšímu účastníku koncertu si na varhany zahrát.
Souznění varhanních tónů s nádherným hlasem sopranistky za přispění vynikající akustiky v kostele, to vše působilo jako pohlazení na duši a zanechalo v přítomných
hluboký zážitek.
Text a foto Jaroslava Vodičková

Rajčatům se letos nedaří

Skvěle organizovaný večer – velký dík patří všem, kteří se na něm podíleli!
Text a foto JŘ

Varhanní koncert v Záboří
V rámci Českého varhanního festivalu se konal i
v zábořském kostele sv. Petra a Pavla v neděli 9. června
varhanní koncert. Cílem Českého varhanního festivalu je
pořádání koncertů v různých městech a obcích naší země,
bez ohledu na jejich velikost a region. Jediným kritériem
je propagace historických varhan a takové barokní, loni
zrestaurované varhany se nacházejí právě v zábořském
kostele.
Spolu s varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou
vystoupila sopranistka Gabriela Eibenová. Tato absolventka Pražské konzervatoře se zaměřila především na
koncertní činnost a interpretaci staré hudby. Koncertuje na
významných mezinárodních hudebních festivalech, zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli i Japonsku.

Charismatický varhaník Adam Viktora vystupuje na
hudebních festivalech po celé Evropě, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných
historických varhan. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu a vyučuje varhanní hru
na Konzervatoři v Plzni. Po koncertě pozval pan varhaník
přítomné na kůr do blízkosti varhan a seznámil nás

Divadelní soubor Čelakovský ze Strakonic přestěhoval
v pátek 10. května 2019 na pódium Zábořské hospůdky
kulisy pro komedii Johna Patricka v obsazení mírně genderově nevyváženém, pro tři muže a čtyři ženy.
S úžasným nasazením i v té nejmenší roli zavedli herci
více než 50 přítomných diváků do zapadlé osady Bobří
Varta v severoamerickém státě Vermont, v podstatě mimo
civilizaci.

Populární a úspěšná televizní herečka Myra Marlowe
předpokládala, že zde v klidu a hlavně inkognito sepíše
své vzpomínky. Aby uhájila své soukromí, byla v podstatě
donucena okolnostmi (neodbytnými vtíravými starousedlíky) rozehrát rafinovanou fintu s převleky ve falešnou
postiženou sestru, která každou návštěvu odradí. Situace
vygraduje, když se jeden ze svérázných domorodců do
fiktivní zlé sestry zamiluje. Myra převlek zakope na zahradu, ale díky vydedukovaným svědectvím (neodbytných
vtíravých starousedlíků) to vypadá, že bude šerifem obviněna z vraždy neexistující bláznivé sestry. Musí tedy svoji
skutečnou identitu odkrýt, a jak už to v životě chodí,
pravda vyjde najevo. Na scéně se kromě vtipných replik,
neočekávaných zápletek a afektovaných výjevů představilo i jedno opravdové rajče - zdá se, že se rajčatům opravdu letos zatím nedaří, ale že se vydařil páteční divadelní
večer, to rozesmátí diváci tvrdit mohou!
Toto představení bylo sehráno dle smyšleného scénáře,
jakákoliv podobnost se skutečnými postavami (neodbytnými vtíravými starousedlíky) či událostmi je čistě náhodná.
Text a foto JŘ

Číslo 2/2019

Strana 4

Aktuality ze školních škamen
Exotická zvířátka ve škole

lanovkou z horní do spodní části zoo. Poté jsme se vydali
z Císařského ostrova parníkem na Rašínovo nábřeží a
během plavby po Vltavě jsme viděli například Tančící
dům, Národní divadlo, Karlův most a Pražský hrad.

V pátek 10. června k nám do školy zavítala zajímavá
návštěva - p. Polanová z Třebohostic nám přivezla ukázat
své netradiční domácí mazlíčky. Z reakcí dětí posuďte
sami, jak se celá akce vydařila:

Už se moc těšíme na další výlet!
Text a foto Lenka Říská
Úspěch žákyň ve výtvarné soutěži
 Líbila se mi všechna zvířátka, papoušek i agamy.
Nevěděla jsem, že papoušci mají uši a že agamám na
sluníčku zčerná kůže. Papoušci mají hezký jazyk.
Veronika Bigasová
 Moc se mi líbila přednáška venku. Agamy jsme si
mohli pochovat a nakrmit je červy. Agamy mají pod
pusou hebkou kůži a papoušek byl dobře maskovaný.
Magda Kučerová
 Líbil se mi papoušek, jak chtěl pít vodu ze skleničky.
Vzala jsem do ruky i červa a krmila agamu. Papoušek
mi sednul na hlavu. Moc mě to bavilo.
Violeta Volšičková
 Mně se líbilo úplně všechno: agamy i papoušek.
Papoušek uměl sedat na ruku. Ta paní byla moc hodná
a usměvavá. Chci, aby přišla znovu.
Adéla Toráčová
 Líbil se mi papoušek, protože má barevné peří, malý
zobáček a jazyk ve tvaru kuličky. Ouška nejsou vůbec
vidět, má je zakryté peřím. Moc se mi to líbilo.
Gabriela Kotmelová
 Papoušek mi sednul na ruku, někomu i na hlavu. Má
uši jako díry do kůže. Jazyk jako kuličku. Bylo to
legrační a zábavné.
Šimon Stejskal
Text a foto Šárka Kučerová
Výlet do Prahy
V pondělí 27. května jsme vyrazili celý první stupeň
společně se školkou do Prahy, kde jsme navštívili zoo a
svezli se parníkem po řece Vltavě. Nejprve naše kroky
směřovaly do zoo, ze které jsme byli všichni nadšení,
protože jsme viděli spoustu druhů zvířat. Moc se nám líbil
výběh slonů, žiraf, opic, ledních medvědů a lachtanů. Pro
mnohé z nás bylo také obrovským zážitkem svezení se

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže
s názvem „Požární ochrana očima dětí“, která je
každoročně pořádána Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Různorodými technikami se malí umělci pokusili
ztvárnit vypjaté okamžiky hasičských zásahů. Jejich snaha
byla odměněna prvním místem, které obsadila Adéla
Kohoušková (9. třída), a místem druhým, na kterém se
umístila Alena Hájková (5. třída). Oběma děvčatům patří
gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Výherkyně se mohou těšit na slavnostní předání cen a
prohlídku hasičské stanice ve Strakonicích.
Mgr. Andrea Čížková
Čarodějnický slet v ZŠ Záboří
V úterý 30. dubna se na
zábořské
škole konal slet
čarodějnic.
O
našem
čarodějnickém reji se dozvěděli
nejen v místní, ale i doubravické
školce a přijeli nás navštívit.
Naše vrchní čarodějnice děti
nejprve uvítaly a pak je zasvětily
do umění výroby čarodějnických
lektvarů. Když děti prostudovaly
a ochutnaly všechny tajné
přísady, dostaly kartičky se
jmény a mohly se pustit do plnění úkolů. Musely přejít
přes močál plný škaredé havěti, sestřelit míčem netopýra,
umotat pavučinu, zaskákat v čarodějnickém pytli atd. Za
splněný úkol přibylo na kartičce razítko. Když byly karty
plné, mohla si čarodějnická parta vyzvednout poklad
ukrytý v krásné čarodějnické chaloupce.
Text Aneta Třeštíková, 9. třída, foto Šárka Kučerová
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Roste v Záboří nový Einstein?
Devátého dubna se ve Strakonicích konalo okresní
kolo matematické olympiády. Zábořskou školu v ní
reprezentoval žák 7. ročníku Vítek Flaška, který ovládl
školní kolo. V tom okresním dokázal, že i na
venkovských školách mohou vyrůstat matematické
talenty, a v konkurenci 27 žáků ziskem 15 bodů zvítězil.
Velmi Víťovi gratulujeme a doufáme, že i nadále bude
svůj matematický talent úspěšně rozvíjet.
MG
Barevný den
Ten, kdo zavítal do naší školy na návštěvu 24. 5.,
určitě neměl problém poznat, kdo s kým chodí do stejné
třídy. Všichni prvňáci měli trička, kraťasy i ponožky
v červené barvě, druháci a třeťáci v modré, čtvrťáci a
páťáci v zelené. Právě totiž probíhal tzv. Barevný den.
Děti si předem vylosovaly, která barva připadne právě
jejich třídě. Někteří to vzali opravdu zodpovědně, takže
nejen že přišli oblečení např. v růžové od hlavy až po
paty, ale dokonce si obarvili i vlasy, kluci se dozdobili
květinovými čelenkami.

Deváťáci, kteří celou akci zorganizovali, pak sečetli
body a na školním hřišti slavnostně vyhlásili vítěze. Tím
se stala třída paní učitelky Jirouškové.
Text Kristýna Lávičková, foto Šárka Kučerová

Deváťáci na svém posledním výletě.
Ve stejném týdnu odjela na třídní výlet také šestá třída,
a to na Zlatou Studnu. Většina žáků si nedovedla
ubytování v jediné dochované chalupě ze zaniklé osady
Zlatá Studna představit. Zpočátku bylo vidět velké
zklamání nejen žáků, kteří se nechtěli smířit s tím, že
nebudou spát v hotelu s veškerými moderními
technologiemi dnešní doby, ale i učitelů, kteří neočekávali
tak záporné reakce svých svěřenců. Ale po procházce
šumavskými hvozdy se situace uklidnila a druhý den se
mohlo vyrazit za sovami na Borovou Ladu. Všem žákům
patří veliká pochvala za „našlapané“ kilometry, ten den
jich nebylo zrovna málo. Žijeme v uspěchané době, tady
na Šumavě se naštěstí čas aspoň trochu zpomalil.
Ostatní třídy na své výlety teprve čekají. Sedmé třídě
zajistila paní učitelka Dubědová únikovou hru v Plzni.
2. a 3. třída se s paní učitelkou Jirouškovou chystá na
kolech do Sedlice na zmrzlinu a na pěší výlet do Blatné.
Nejvíce akční je asi paní učitelka Šmídová. Ta se
svými žáky 4. a 5. třídy za asistence žáků z 8. a 9. třídy
navštíví středověk, oč běží, to je tajné. A my, kteří
zůstáváme ve škole, se budeme muset spokojit jen
s ústním předáním zážitků.
Letošní výlety ale určitě pro nikoho ještě nekončí,
protože začátek prázdnin je tu! Přeji tímto všem našim
žákům a jejich rodičům krásně prožité léto!
Text Kateřina Srbová, foto Šárka Kučerová

Konec roku – čas výletů

Pasování na čtenáře

Přiblížil se konec školního roku, tedy i období školních
výletů. Na konci května se na svůj výlet vypravila osmá
třída, a to do Laser Arény v Písku. A přijeli nadšení včetně paní učitelky Macháčkové, která si tuto hru
vyzkoušela poprvé v životě.
Začátkem června devátá třída vyrazila s paní učitelkou
Kučerovou na dvoudenní cyklistický výlet do Střelských
Hoštic. Spaní ve stanech, koupání v řece, vaření guláše
v kotlíku, dobrá nálada a nádherné počasí. Co víc si přát.
Snad jen, aby měl den více hodin, aby výlet trval déle.
Protože je to ten poslední „základkový“, na který se
většinou nejvíc vzpomíná.

18. června 2019 proběhl v naší první třídě již třetí
ročník pasování na čtenáře. Všechny přítomné přivítal pan
ředitel Gutwirth a slavnost mohla začít.
Prvňáčci předvedli, jak umí dobře číst, a přednášeli
básně o oblíbených písmenkách. Zpestřením byla písnička
a rýmované hádanky o zvířátkách. Děti byly odměňované
potleskem starších kamarádů a četných členů rodiny.
Na závěr slavnosti každý prvňáček obdržel knihu,
pamětní list a byl mečem pasován do cechu čtenářského.
Sladkou tečku udělal přípitek a zmrzlina.
Tak ať, děti, žijete tolik životů, kolik přečtete knih!
Text Dana Stejskalová, foto MG
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Další informace OZ
Z jednání obecního zastupitelstva
===================> Dokončení ze str. 1

5) OZ schvaluje žádost Domova pro seniory Blatná o
poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč.
6) OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu
DSO Radina za rok 2018 a zprávu o přezkoumání
hospodaření.
7) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
8) Zastupitelé se seznámili se stavem vody v obecních
studních. I přestože v posledních týdnech více prší,
je hladina vody ve studnách stále velmi nízko a hrozí, že by nemusela pokrýt spotřebu všech domácností
připojených na obecní vodovod. V případě, že by tato situace nastala, byla by náprava velmi komplikovaná a finančně náročná. Žádáme proto všechny
spoluobčany připojené na obecní vodovod, kteří zde
trvale žijí, i ty přijíždějící na víkendy, aby si od
20. 5. 2019 zajistili na napouštění bazénů, zalévání
zahrádek a kropení trávníků jiný zdroj vody. Vodu
dováží například Technické služby Blatná, ČEVAK
atd. Děkujeme za ohleduplnost.
9) Dalším bodem schůze byla černá skládka pod kopcem Kolmaňákem u vodárny. Tento prostor je vyčleněn 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.
Za obecní zastupitelstvo Blanka Potůčková
Voda není samozřejmost
Úbytek podzemních vod, zdrojů pitné vody, byl
aktuální otázkou loňského horkého léta. Hrozba toho, že
z kohoutků domácností, napojených na veřejný vodovod,
přestane téct voda a bude nutné pro vodu chodit po
kbelících k cisternám, byla více než pravděpodobná.
Žádná studna není bezedná, a věřte, že ani studny, které
zásobují naši obec. Naštěstí vloni vydržely. Někdy musela
být čerpadla několikrát denně přepínána, protože prameny
ve dvou studnách nejsou vydatné. Bude tomu tak i letos?
Předpovědi říkají, že nás opět čekají tropické teploty a
velké sucho. Bohužel, ani sníh či déšť ze zimního i
jarního období stav podzemních vod zásadně nevylepšil.
Měli bychom se opravdu začít nedostatku vody obávat a
neplýtvat! Ze všech stran slyšíme návody, jak vodou
šetřit. Dotují se různé programy na využití dešťových vod,
druhotné využití odpadních vod v domácnosti nebo
programy na zadržování vody v krajině. O jejich významu
nemíním polemizovat, ale nemají významný dopad na
omezené lokální zdroje pitné vody. I zde platí, že deset

zodpovědných přebije jeden pokrytec. Prostě vše je o
lidech a je opravdu směšné si myslet, že Vám někdo
závidí kvetoucí zahrádku nebo bazén napuštěný pitnou
vodou z vodovodu.
Je důležité si uvědomit, že spotřeba vody neúměrně
roste. Tím samozřejmě rostou i provozní a režijní náklady
vodárny i čističky odpadních vod. Roste i cena elektřiny
(čerpadla) a dalších vstupů (např. desinfekce vody). Po
zvážení všech kritérií pro stanovení ceny vodného
rozhodlo zastupitelstvo obce na schůzi č. 13 ze
13. 12. 2018 o ceně vodného od 1. 1. 2019 ve výši 25,Kč/m3. Je na místě uvést, že naposledy se zdražovala voda
od 1. 1. 2002 vodné i stočné na 15,- Kč/m3 z původních
10,- Kč/m3. Při porovnání cen s ostatními obcemi, městy a
regiony se stanovená cena přesto pohybuje pod
celorepublikovým průměrem.

Jak nepříjemné jsou odstávky vody se většina
domácností přesvědčila při opravách vodovodního
potrubí, probíhajících v únoru a březnu tohoto roku, a
v době generální opravy vodovodního řadu mezi
bytovkami č. p. 82, č. p. 83, č. p. 91, č. p. 93 a garážemi,
která probíhala od 8. 4. do 11. 4. 2019. Obec řešila tuto
havárii bezodkladně, neboť docházelo k úniku vody 10 až
30 m3 denně.
Text: JŘ, B. Potůčková, foto R. Říha
Oslava Dne dětí
Letošní oslava Dne dětí se uskutečnila v neděli 9. 6. od
14.00 pod lípou za obecním úřadem. O program a hudbu
se opět postaral DJ František Mareš.
Děti svědomitě plnily úkoly na jednotlivých
stanovištích a za odměnu pro ně byly přichystány různé
sladkosti. Největší oblibu, jako obvykle, mělo stanoviště
se vzduchovkou. Nechybělo ani občerstvení a na závěr
jsme naplánovali opékání špekáčků na ohni. Kvůli větru
se nakonec pekly na kameni, ale na chuti jim to rozhodně
neubralo.
Odpoledne příjemně uběhlo a děti se dobře bavily.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a
průběhu akce.
Blanka Potůčková
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Sezóna volejbalistů je u konce
Také v letošní sezóně se zábořské volejbalové týmy zúčastnily okresního přeboru, který na přelomu
května a června nezadržitelně dospěl do svého finále. Určitě tomu nebudete věřit, ale muži dokončili již svou čtrnáctou sezónu, ženy vstoupily do soutěže pouze o rok
později.
Bohužel v okresním přeboru mužů v současnosti měří
své síly pouze tři družstva, kterým dominuje bezkonkurenční TJ ČZ Strakonice, která během ročníku neprohrála
ani jeden z 12 zápasů. Zábořské Žížaly tak po celý rok bojovaly pouze o 2. místo s Old dogs Strakonice, bohužel ve
čtyřech ze šesti soubojů bylo úspěšnější mužstvo
z okresního města.
V kategorii žen je situace přeci jen diametrálně odlišná, neboť v soutěži působí hned 12 týmů. Zábořské ženy
obhajovaly loňskou 6. pozici, hlavně ze začátku se jim
příliš nedařilo. Naštěstí se volejbalistkám i přes úzký kádr
a časté absence postupně začalo více dařit a obhajoba loňského umístění se nakonec podařila. A nebýt několika naprosto zbytečných porážek, mohla zábořským hráčkám
patřit i 4. příčka.
Na „kdyby“ se ale nehraje, a tak popřejme Žížalám
příští rok ještě lepší výkony a posun v tabulce přeci ještě o
něco výš.

Památku Ládi přijely uctít čtyři týmy, vítězem se celkem dle očekávání stali Strakoničtí, Zábořáci ve značně
okleštěné sestavě s převahou žen skončili bohužel na posledním místě. Ve skutečnosti to ale nakonec nikomu příliš nevadilo, hlavním cílem bylo zavzpomínat na kamaráda a strávit slunečnou červnovou sobotu pohybem na
zdravém vzduchu.

Úsměvy na tvářích zábořských volejbalistů.
Velkou atrakcí turnaje se stala účast volejbalového reprezentanta a letošního mistra ČR Radka Macha, který
posílil tým domácích. Ne každému se poštěstí poměřit si
umění s hráčem takového kalibru.
Doufejme, že i příští rok bude tato tradice pokračovat a
Žížaly Záboří budou opět při tom.
Text MG, foto Ivana Rezková
Šumavská hokejová liga

Zábořské volejbalistky v domácí tělocvičně.
Pokud chcete vidět zábořské volejbalisty a volejbalistky na vlastní oči v „akci“, přijďte je podpořit na tradiční
turnaj smíšených družstev Zábořská smeč, který proběhne
24. srpna 2019 na hřištích za sportovní halou.
Text MG, foto Libor Kurz
Volejbalový „Ládyka cup“ v Řepici
Druhou červnovou sobotu se zábořští volejbalisté vydali do Řepice na druhý ročník turnaje smíšených družstev „Ládyka cup“, který se hraje na počest Ladislava Sazimy, hráče, který několik sezón působil i v dresu Žížal a
jenž v loňském roce tento svět opustil.

Ani v letošním ročníku nechyběli zábořští
hokejisté
v šumavské
hokejové lize. Ačkoliv i
v tomto v Čechách populárním sportu ubývá
aktivních hráčů, především těch později narozených, přesto se Zábořákům podařilo tuto soutěž odehrát se ctí.
V konkurenci 6 oddílů
obsadili
konečné
5. místo, z patnácti zápasů se čtyřikrát radovali
Nejproduktivnější zábořz vítězství. Za zmínku
ský hokejista V. Brož ml.
ale rozhodně stojí druhá
příčka Václava Brože ml., který v kanadském bodování
skončil na výborném druhém místě s bilancí 21 vstřelených branek a 8 asistencí.
Doufám, že i v příštím ročníku nebudou zábořské dresy na sušickém zimním stadionu chybět a našim hráčům
se bude dařit třeba ještě lépe než letos.
Text MG, foto IHC Písek
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Významného výročí se dožívají

Vzpomínka na Miroslava Augustina
Ve věku nedožitých 73 let
nás nečekaně opustil pan Ing.
Miroslav
Augustin.
Tato
smutná zpráva zasáhla celé
Záboří jako blesk z čistého
nebe. Život je někdy opravdu
hodně nevyzpytatelný, a tak
nikdo nečekal, že tento
sportovec tělem a duší odejde
takto brzy. Někteří z Vás
možná ani neví, že Zábořský
zpravodaj vznikl právě z jeho
iniciativy a že zrod mnoha dnes již tradičních akcí
inicioval právě on jako starosta obce. Vždy se snažil o
rozkvět Záboří, na jeho vzhledu a fungování mu velmi
záleželo i po skončení jeho „starostování“.
Obrovskou a nesmazatelnou stopu zanechal i v místní
tělovýchovné jednotě, za jeho dlouholetou podporu sportu
v Záboří mu bylo jako jednomu ze tří členů uděleno
čestné členství.
Bohužel pana Miroslava Augustina již nikdy v Záboří
nepotkáme. Určitě bude chybět celé své rodině, ale i všem
místním občanům. Zůstává za ním mnoho odvedené
práce, které pro své okolí vykonal, a bezpočet hezkých
vzpomínek na chvíle, které jsme s ním měli tu možnost
strávit.
MG

Červenec

Srpen
Září

91 let
89 let
65 let
60 let
75 let
70 let
84 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Opustili nás
Dne 28. ledna 2019 zemřela ve
věku 82 let paní Pavlína Grecová,
21. dubna 2019 nás ve věku 72 let
opustil pan Ing. Miroslav Augustin.

Čest jejich památce!
Nový zábořský občánek
Dne 23. 4. 2019 se narodila Markétě
a Janu Marešovým dcera Adéla.
Popřejme tímto Adélce na její
dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

K zamyšlení - koledníčci a koleda
Velikonoční koleda je jednou z náboženských tradic,
která doznala v dnešní době velkých změn nejen v účelu,
ale i v dodržování základních principů. Děti stále stejně
nadšeně vstávají i brzy ráno a obíhají několikrát denně
každý dům v naší obci, neúnavně točí křístačky a
řechtačky, aby tak nahradily kostelní zvonění. Možná už
nemají ani ponětí proč a náboženskou stránku věci
považují za nepodstatnou. V sobotu je při poslední
obchůzce čeká odměna a zdá se, že je v zájmu už jen ta
finanční. Jinak by nebylo možné, že po rozdělení koledy
jsou všude poházená rozbitá vajíčka (vařená i čerstvá),
nejen obaly od sladkostí, ale i netknuté, asi neoblíbené
bonbony a čokoládky. Kde se stala chyba?
JŘ

Bohumil Linhart
Růžena Linhartová
Zdenka Vokurková
Josef Šretr
Oldřich Merta
Jaroslava Augustinová
Miloslav Říha

Nájem z hrobů
Na veřejném zasedání OZ obce Záboří byl dne
28. 3. 2019 stanoven nájem z hrobů na dobu 5 let (2019 –
2024) v následující výši:
Jednohrob:
200,- Kč
Dvojhrob :
400,- Kč
Trojhrob:
500,- Kč
Žádáme všechny občany, aby nájemné ze svých hrobů
zaplatili v hotovosti na Obecním úřadě v Záboří,
popřípadě složenkou, která bude zaslána po nahlášení
adresy a čísla hrobu. Tel. č. 383 494 333 (Obecní úřad
Záboří).

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