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číslo 1/2018

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 rád seznámil.
13. 12. 2017 – projednávané body:

1) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2) OZ schválilo rozpočet Svazku obcí Radina na rok 2018. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
3) OZ schválilo návrh rozpočtu obce Záboří na rok 2018. Rozpočet je schválen jako přebytkový.
Předpokládané příjmy rozpočtu (třída č. 1-4) jsou ve výši 4 982 000,- Kč.
Předpokládané výdaje rozpočtu (třída č. 5) jsou ve výši 4 767 000,- Kč.
Financování (třída č. 8), (splátky – úvěr) je ve výši 215 000,- Kč.
4) OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Záboří na období 2019 - 2020.
Předpokládané příjmy: rok 2019 = 4 430 000,- Kč, rok 2020 = 4 430 000,- Kč.
Předpokládané výdaje: rok 2019 = 4 214 000,- Kč, rok 2020 = 4 214 000,- Kč.
Předpokládané financování – splátka úvěru rok 2019 = 216 000,- Kč, rok 2020 = 216 000,- Kč.
5) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017.
6) OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. p. 86. Smlouva se prodlužuje do 30. 11. 2018.
7) OZ vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 023/1 o rozloze cca 74 m2 v k. ú. Záboří.
8) OZ rozhodlo nevyhlašovat záměr na prodej části pozemku p. č. 857/4 o rozloze cca 17,5 m2 v k. ú. Záboří.
9) OZ projednalo nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
a rozhodlo ponechat odměny zastupitelů ve stejné výši, neboť jsou v souladu s uvedenou právní normou.
10) OZ schválilo rozpočet příspěvkové org. ZŠ a MŠ Záboří na rok 2018.
11) OZ schvaluje dokument: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko.“ Včetně příloh.
12) OZ schvaluje, že žadatelem a realizátorem projektu: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ bude Místní akční
skupina Blatensko, o.p.s.
13) OZ rozhodlo ponechat místní poplatky na rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017.
14) OZ schválilo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace za rybníkem „Pátek“.
7. 3. 2018 – projednávané body:

1) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2) OZ po projednání žádosti obce Bratronice schválilo uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi obcí Záboří a obcí Bratronice.
3) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
4) OZ odsouhlasilo žádost Automotoklubu Pačejov v AČR o povolení průjezdu obcí při letošní XXXIX. INVELT Rally
Pačejov 2018. Termín konání akce je 28. 7. 2018.
5) OZ schválilo pořízení klimatizace do místní prodejny dle požadavků ZKD Sušice.
6) OZ schválilo prodej části pozemku p. č. 1023/1 o výměře 74 m2 v k. ú. Záboří u Blatné paní Lence Hrubé. Cena pozemku bude 60 Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň z převodu nemovitostí.
7) OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP – 014330045926/001 – p. č.1022/1 v k. ú. Záboří.
8) OZ projednalo žádosti Oblastní charity Strakonice a Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Blatná o finanční příspěvek na rok 2018 a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro každou organizaci.
9) OZ odsouhlasilo zrušení organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 23. 5. 2012 a dodatku č. 1/2016
ze dne 24. 7. 2016.
10) OZ schválilo interní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2018.
===================> Pokračování na str. 8
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Adventní koncert v Záboří
Na návsi v Záboří se konalo v pátek 22. prosince 2017
již tradiční zpívání u vánočního stromečku. V první části
tohoto adventního koncertu vystoupily děti ze zábořské
MŠ a ZŠ. Některé z nich pózovaly před účinkujícími jako
živý betlém. Ježíšek sice neležel v jesličkách, ale
v proutěném košíku, to však nikomu nevadilo. Svařák byl
výborný, a i když nebyla až taková zima, určitě přišel
k chuti. Po koledách a vánočních říkánkách, s chutí a nadšením přednesených dětmi, se značná část občanů přesunula do místního kostela sv. Petra a Pavla, kde adventní
koncert pokračoval svou druhou částí. Pan starosta přivítal
přítomné a předal slovo panu Valentovi, opraváři varhan.
Od něho jsme se dozvěděli, že varhany v zábořském kostele jsou již opravené, jednalo se o střední opravu, která
trvala celkem pět let. To jsme ještě netušili, že opravené
varhany i uslyšíme. Následoval totiž krátký varhanní koncert profesionálního varhaníka. MgA. Přemysl Kšica je
držitelem řady ocenění z domácích i zahraničních varhanních soutěží. V Praze působí jako chrámový varhaník, nyní v Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Varhany,
umocněné krásnou akustikou, zněly nádherně a byl to
skutečně nevšední zážitek.

Potom už dostali slovo mladí, kteří z vlastní iniciativy
nacvičili pásmo vánočních písní. Účinkující Oldřicha
Mertu, Martina Běleho, Pavla Běleho a Martina Němce
s kytarou, saxofonem a bubínky skvěle doplnila Simona
Šourková svým zpěvem. Vánoční nálada byla navozena,
po koncertu si lidé mezi sebou popřáli krásné vánoční
svátky a spokojeni se rozešli do svých domovů.
Obec Záboří děkuje všem účinkujícím, organizátorům
a sponzorům této akce.
Text a foto Jaroslava Vodičková

MDŽ v Záboří
Letos uplynulo 109 let od první oslavy Mezinárodního
dne žen. Původně šlo o výročí stávky newyorských švadlen za rovnoprávnost a spravedlnost. Později se oficiálně
slavilo v podnicích. Ženy dostávaly červený karafiát-to je

klasický základ všech vzpomínek na 8. března z doby totalitní.
Doba se ale změnila. K povinným oslavám už nikdo
nikoho nenutí a rovnoprávnost žen také o něco pokročila.
Ten červený karafiát nějakou dobu fungoval jako recese,
v posledních letech ale i on došel jisté rehabilitace. A proč
ne? Je to krásná voňavá květina a dlouho vydrží ve váze.
Ranní fronty před květinářstvími, rudé karafiáty, šeříková
mýdla a ručníky jako dárky pro pracující ženy, papírová
přáníčka, vyrobená dětmi ve škole pro maminky (mám je
stále schované a nemám odvahu je vyhodit), podnikové
oslavy, pozorní kolegové a pozdní příchod společensky
unaveného manžela – to všechno jsou vzpomínky na celostátní oslavy MDŽ.
Dnes je vztah k tomuto svátku žen značně rozpačitý.
Většina mladších přechází toto datum v kalendáři bez povšimnutí nebo s posměchem, že se jedná o komunistický
svátek, o který už nikdo nestojí. Opak je pravdou. Spousta
žen vzpomíná na oslavy MDŽ ráda, dnes se mnohde pozornosti od svých zaměstnavatelů nedočkají ani jednou
v roce a právě na postavení žen měl tento svátek upozorňovat. Ženy sice ušly na cestě k rovnoprávnosti velký kus,
ale spolu s emancipací se objevují nové problémy, které
musí jako pracující ženy a matky řešit.
Ne všude se svátek žen
slaví. Ale u nás v Záboří
připravuje Obecní úřad
každoročně oslavu MDŽ
v místní hospůdce, tentokrát v pátek 9. března.
Účast byla velká, sešly se
ženy všech věkových kategorií, jako ostatně každým
rokem. Ne z povinnosti, ale
z touhy setkat se, popovídat si, shlédnout připravený program, prostě si užít
hezký večer. Stoly byly již
tradičně krásně nazdobené,
ve stejné tmavě růžové až
červené barvě byl vyzdoben i obsluhující personál. Občerstvení bylo vynikající,
hudba příjemná a jako hlavní program byla Travesti show.
Klukům to moc slušelo, měli krásné kostýmy a svými písněmi českých i zahraničních interpretů a vtipnými průpovídkami uvedli některé ženy do transu.
Potom už pokračovala volná zábava a ženy zaplnily
parket, dokonce vytáhly i některé muže, schované ve výčepu. Ženy se bavit umí a ty zábořské obzvlášť. Rudý karafiát jsme nedostaly, ale místo něho si každá žena odnášela domů kromě dobrého pocitu z hezkého večera i krásnou primulku.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli
na uskutečnění oslavy MDŽ, protože si umím představit,
co práce, starostí a času příprava takové akce stojí.
Text Jaroslava Vodičková, foto Jitka Říhová
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Zábořské plesy
V Záboří se již tradičně pořádají tři spolkové plesy hasičský, sportovní a rodičovský. Doplňuje je ještě maškarní ples pro děti a je jistě vhodné zmínit se, že sál Zábořské hospůdky roztančily letos opět i ženy při oslavě
MDŽ.
Hasičský ples byl pořádán v tomto roce opět jako první, a to dne 27. 1. 2018. Pravidelně navazuje na odpolední
valnou hromadu SDH Záboří, večerní program navštívilo
přes 60 lidí. Tentokrát k tanci i poslechu hrála skupina
Orchestrion, s předtančením se představily dívky ze skupiny moderní gymnastiky WILDE ELASTICS. Tombola
zahrnovala 134 hodnotných cen a navíc pánové opět měli
možnost své partnerce zakoupit za symbolickou cenu růžičku.
Sportovní ples pořádala TJ ZD Záboří dne 17. 2. 2018,
pro doslova nabitý sál hrála oblíbená skupina Melodion.
U vstupu každá dáma obdržela poupě. Komu nepřálo štěstí v tombole o 338 cenách, mohl se zapojit do dražby o
cca 30 kg divočáka. Za příhoz 1550 Kč se vítězem dražby
stal pan Daniel Brož. Ukázka tanga a latinskoamerických
tanců v podání Anety Hlavaté s partnerem doslova navnadila mnohé páry k úžasným tanečním výkonům a kreacím,
jímž se věnovaly do pozdních ranních hodin.
Rodičovský ples pořádá SPRDŠ při ZŠ a MŠ Záboří,
výtěžek je vždy věnován na podporu aktivit žáků této školy a věřím, že tentokrát se podaří v atriu školy založit vytouženou bylinkovou zahrádku. Naprosto skvělým nápadem, který přilákal mnoho hostů a opravdu celé rodiny,
bylo předtančení v podání dětí. Svižná a roztomilá vystoupení si zasloužila velký potlesk i uznání nad prací učitelů s dětmi! Každá slečna a žena u vstupu obdržela milou
pozornost – zápich ve tvaru srdíčka. Do samostatné kasičky pak byla možnost přispět navíc právě korunkami na
bylinkovou zahrádku. Večer provázela hudební skupina
Avengers, ladila sice do rockovější polohy, než bývá na
ples obvyklé, i přesto byl taneční parket stále plný a
všichni si zábavu užívali. Před půlnočním vydáním 236
cen tomboly se ještě podařilo pro podporu školy vydražit
krůtě, které jistě do data odběru v červnu nabere cca 15 kg
váhy, pravděpodobně pouťový oběd v ceně 2250,- Kč si
tak zajistil pan Petr Bašta!
Poslední ples v řadě pořádala
obec hned na druhý den, a to pro
děti. V neděli 18. 3. 2018 od
14 hodin se jich na padesát
v maskách sešlo na sále, aby se
vyřádily pod vedením diskotékového krále – Františka Mareše.
Mimochodem DJ Mareš se už
v květnu dočká své 5000 diskotéky, takže zkušenost zaručena. Pro
děti přivezl kromě chytlavých hitů
mnoho nápaditých her a zkoušek,
děti je milují a s nadšením úkoly plní. Připravena pro ně
byla i tombola a na závěr setkání s Patem a Matem

v nadživotní velikosti. Báječné odpoledne si jistě užili
všechny princezny, piráti, včelky, muchomůrky, i Pávek
s Otíkem. I děti čekala překvapivá tombola.
Nejde o to porovnávat, který z plesů byl zdařilejší vždyť za všemi stojí organizátoři, kteří jsou povětšinou
jak členy SDH, tak TJ a současně i rodiči či pracujícími
v obecním zastupitelstvu. Nakonec všechny plesy mají
mnoho společného - jsou důvodem k setkání, k zábavě,
k dobré náladě. A nemohu opomenout, že všechny společenské akce v Zábořské hospůdce mají krásnou a půvabnou atmosféru i díky vždy originální, zcela profesionální
květinové výzdobě Veroniky Škodové a skvělé práci obsluhy jejího týmu.
Jitka Říhová

Dobrodružství plné písku, vůně nafty
silných motorů a chlapů s velkým CH takový je DAKAR
Během ledna jsme se
v novinách mohli dočíst:
“Navigátor Josef Kalina
v 68 letech pojede svou
26. rallye Dakar, tentokrát
za stáj Buggyra. Byl u toho,
když se na slavnou africkou
pouť vydaly první československé kamiony. Po boku
Karla Lopraise třikrát vyhrál.“
Je 7. duben a Josef Kalina stojí na pódiu našeho
kulturního domu a vypráví o
Tři hodiny zážitků Josefa tom, co před třemi měsíci (a
Kaliny zprostředkoval během třiceti let) zažil a
přežil. Ochotně odpovídá na
Vladimír Čapek.
zvídavé otázky a mnohokrát
rozesměje celý sál v podstatě mužského osazenstva. Poutavé povídání propojuje s filmovými dokumenty
z letošního ročníku v Jižní Americe a mnozí žasnou, jak
bez klimatizace, v kabině plné pouštního prachu, za neuvěřitelného drncání tři frajeři zdolávají duny, travnaté pláně, ale i blátivé terény, kdy to stěrače prostě neberou – a
navigátor do toho vykřikuje, že zrovna teď doleva. Díky
moderním technologiím se závod neobejde bez digitální
navigace na přesné GPS body, i přesto Josef Kalina musí
poctivě „po staru“ před každou etapou zpracovat v papírovém bloku podrobný návod, kde a jakou rychlostí jet a
povětšinou pak intuitivně proplout vlnami písku tak, aby
na nich Tatra nezůstala viset a projela trať bez penalizací.
A že to opravdu umí skvěle, potvrzuje fakt, kdy spolu
s poprvé startujícími Martinem Šoltýsem a Tomášem Šikolou figurují v konečném pořadí letošního Dakaru na solidní 12. příčce a jako jediný tým nováčků v kategorii kamiónů letošní extrémní 40. rallye DAKAR dokončili!
Text a foto Jitka Říhová
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Aktuality ze školních škamen
Čas opravdu letí jako bláznivý a školní rok už se
výrazně přehoupl do své druhé poloviny. A na nudu v ZŠ
rozhodně nebyl čas. Pod hlavičkou školy proběhlo tolik
akcí, že se na všechny ve Zpravodaji nedostalo.
Mezi největší události rozhodně patřilo krajské finále
ve florbalu, ve kterém zábořská děvčata nebyla daleko od
medailových pozic. Hned týden poté všechny florbalistky
i s dalšími spolužáky vyměnily hokejky za lyže a
absolvovaly „lyžák“ na Kramolíně. Z dvou výtvarných
dílen jsme pro Vás vybrali report z té velikonoční, která
sklidila, podobně jako ta adventní, velký úspěch.
Po několika letech se žáci prvního stupně opět učili
plavat, kurz v Horažďovicích by měl mít pokračování i
v dalších letech.
V současné době mají žáci 9. ročníku plnou hlavu
přijímacích zkoušek, popřejme jim hodně úspěchů!
Těšíme se rovněž na nové školáky i předškoláky, kteří
přijdou k zápisu 20. dubna (1. třída), resp. 2. května, kdy
přijdou na řadu „školkáčci“. Ať se jim u nás líbí!
MG
Krajské kolo ve florbale
Na sklonku roku 2017 se zábořským děvčatům splnil
velký sen. Po jednom 2. a jednom 3. místě v předchozích
letech se jim tentokráte podařilo ovládnout okresní finále
ve florbalu a dosáhnout vytouženého cíle - postoupit do
krajského kola, které se letos konalo v Týně nad Vltavou
10. 1. 2018.
Druhou lednovou středu tedy nastal "den D". Žákyně
se sice nemusely vyloďovat v Normandii, ale i tak
plánování cesty do dějiště turnaje podobně složité
přípravy vyžadovalo. Nejdříve díky rodičům auty do
Strakonic, poté vlakem do Číčenic, odtud autobusem do
Týna a zde po povinné návštěvě obchodu ještě notnou
část cesty po svých. V harmonogramu přepravy už
opravdu chybělo snad jen to letadlo. Naštěstí tentokráte
žádný hromadný prostředek neměl téměř tradiční
zpoždění, a tak kolem deváté hodiny již zábořské hráčky
obdivovaly moderní sportovní halu v Týně nad Vltavou.
Zde na ně čekalo hned 7 soupeřů, kteří stejně jako
Zábořačky lačnili po úspěchu. V prvním zápase se
děvčata utkala s týmem z Malont a po velmi dobrém
výkonu zvítězila 1:0. Škoda několika neproměněných
šancí, neboť právě chybějící branky z tohoto zápasu
nakonec hrály v dalším průběhu turnaje zásadní roli. Ve
druhém zápase se Záboří do cesty postavily České
Budějovice. Vítězství by znamenalo již jistý postup mezi
nejlepší čtyři týmy, bohužel se toto utkání dívkám v
modrých dresech příliš nevydařilo a porážka 3:0
znamenala, že k postupu do semifinále musela děvčata
bezpodmínečně porazit Chotoviny. V tomto "zápase o
všechno" měly Zábořačky mírnou převahu, vypracovaly si
i pár šancí, ale urputně bránící soupeř odolal a
bezbranková remíza stačila k postupu protivníkovi, neboť

při stejném počtu bodů měl o branku lepší skóre. Právě
nyní chyběly zahozené šance z úvodního klání.

ZŠ Záboří tak nakonec skončila v krajském finále na
krásném 5. místě, i když tentokráte s trošku hořkou
příchutí, medailová příčka byla opravdu blízko. Přesto je
třeba žákyním (zleva nahoře - Kristýně Lávičkové, Anetě
Třeštíkové, Haně Baštové, Lucii Bigasové, Andree
Matouškové, dole - Lucii Majerové, Julii Balkové,
Anežce Honsové a Veronice Dumské) poděkovat za
obrovský úspěch, který dosáhly! Taková malá škola
nepostupuje do krajských kol zrovna často.
Děvčata, ZŠ Záboří je na Vás pyšná!
Text a foto MG
Lyžařský kurz Kramolín
Jak už tomu bývá zvykem, téměř na den přesně už
několik let, se předposlední lednový víkend značně
vyprázdní zábořská škola. Ptáte se proč? Ti situace znalí
už určitě vědí! Zábořské děti přeci vyráží na lyžařský kurz
v Lipně nad Vltavou. Toto středisko si žáci velmi oblíbili,
a tak není důvod místo měnit. Sice zpočátku nebylo vůbec
jisté, jestli se rekordní počet 31 lyžařů vůbec do chaty
Lanovka vtěsná, ale nakonec se všichni do pokojů, i když
s obtížemi, nějak nasoukali.

Tradiční obavy, jestli vůbec bude na čem lyžovat, byly
velmi brzy rozptýleny samotnou přírodou. Díky
sněhovým dělům ležel na sjezdovkách dostatek bílé
pokrývky, a když se ještě v den odjezdu začaly sypat
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vločky přírodní, bylo jasné, že letošní „lyžovačka“ bude
opravdu vydařená.
Poměrně slušné počasí doprovázelo i snažení několika
lyžařských nováčků, kteří ale po počátečních
„držkopádech“ ve zdraví absolvovali celý zájezd a mohli
tak na konci obdržet tradiční medaile za lyžařský pokrok.
Perfektně upravených svahů si užívali i ti pokročilejší, a
tak se snad nenašlo jedince, který by svým rodičům
vyprávěl jiné než nadšené historky.
Věřme, že i za rok pojede směr Lipno nad Vltavou co
možná největší počet milovníků lyžování a že se i další
zájezdy povedou tak, jako ten letošní.
Text a foto MG
Velikonoční dílna
V pondělí 26. 3. 2018 odpoledne se v naší zábořské
škole konala velikonoční dílna. V jejím průběhu si žáci
mohli vyrobit spoustu krásných věcí, které si pro ně
učitelé připravili. Tentokrát to byli nejen zajíčci, ovečky,
kuřátka nebo perníčky, které k Velikonocům tradičně
patří, ale z vajíček se vyráběli například i mimoni. Na děti
se mohli přijít podivat i rodiče a prarodiče. Ti byli hned u
vchodu přivítáni samotným panem ředitelem, dostali na
památku malý dáreček a občerstvení. Poté se mohli
podívat do tříd, kde si děti zhotovovaly své výrobky.

Tak se stalo i u mne. Dlouhá léta přispívám pravidelně
měsíčně nadaci „Dobrý anděl“. Vždy vím, komu mé
peníze pomohly a co si za ně rodina postiženého dítěte
dopřála. V loňském roce to ale byla pomoc velmi adresná.
Peníze dostala rodina Johanky z Plzně, u které byla
diagnostikována rakovina ledviny. Tato holčička
navštěvovala mateřskou školu a moje vnučka je její
kamarádka. O to víc jsme příběh Johanky prožívali i my s
rodinou. Maminka musela s malou dcerkou absolvovat
cestu plnou bolesti a nejistoty a nemohla tedy chodit do
práce. Nadace Dobrý anděl jim v jejich těžké situaci
finančně pomáhala. Nakonec se vše k dobrému obrátilo.
Nyní již Johanka opět s mírným omezením pobytu
navštěvuje svou mateřinku a doufáme všichni v její
plnohodnotný život.
I někteří žáci v ZŠ Záboří na přelomu roku vybírali
mezi sebou malé i větší finanční příspěvky, aby tím
pomohli někomu, kdo pomoc potřebuje. Podařilo se nám
nashromáždit 1300,- Kč. Možná málo, řeknete si, alespoň
něco. Konzumní způsob života bohužel nahrává tomu, že
některým dětem je bližší pamlsek než nějaká nadace.
Všem dárcům s velkým srdcem mnohokrát děkuji. Jejich
příspěvek jsem zaslala na konto „Dobrý anděl“, aby
pomohl zase jiné „Johance“.
Dana Stejskalová
Plavecký výcvik

Všichni také měli možnost něco si zakoupit na
prodejní výstavě. Myslíme, že akce se opět vydařila a
všichni byli spokojeni. Utržené peníze budou použity na
školní bylinkovou zahrádku, která se teď na jaře začne
budovat.
Text Andrea Matoušková a Aneta Třeštíková, foto MG
I zábořská škola patří k „Dobrým andělům“
Na sklonku roku každý po svém bilancujeme, jak se
nám v daném období vedlo, co pěkného či naopak
nedobrého se událo v životě rodiny, blízkých, známých či
v neposlední řadě v práci. Na obrazovkách televizí
vystupují čísla kont, kam bychom „v dobré vůli“ mohli
přispět. Vše je dost anonymní. Občas pohled na vyhublé
dítě, které čeká na kašičku, na níž rodiče v „černém
kontinentu“ nemají peníze. Až když se daná pomoc
dotýká nějakého známého, zbystříme a pomůžeme.

V letošním školním roce se
žáci
1. stupně
zúčastnili
plaveckého
výcviku
v horažďovickém bazénu. Na
dopravu čerpala škola finanční
prostředky z grantu, o který
bylo požádáno.
Jediným
mínusem jinak povedené akce
byla vícečetnost lekcí v týdnu.
Ale tak už to u nás v republice
chodí, peníze se musí vyčerpat
do konce kalendářního roku.
Dětem se však výcvik velmi
líbil a od lekce k lekci dělaly velké pokroky. Chtěla bych
ocenit kladný přístup všech plaveckých instruktorů,
včetně paní vedoucí Evy Bláhovcové, kteří se dětem
opravdu skvěle věnovali. Svým profesionálním přístupem
zvládli a postupně odstranili u dětí strach z vody.
Významnou úlohu má výuka plavání v záchraně lidského
života. Dítě, které absolvuje plaveckou výuku, má
mnohem větší šanci zvládnout nebezpečné situace
vodního prostředí.
A jaká by to byla škola, ve které by chybělo
vysvědčení! V závěrečné lekci nebyla nouze o legraci.
Z rukou vodnice obdrželi naši malí plavci mokré
vysvědčení, spoustu sladkostí a hlavně dobrý pocit z toho,
že se vody nebojíme. Tak v příštím školním roce po
námořnicku „Ahoj“.
Lenka Jiroušková
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Medailonek paní Emílie Blažkové
V úctě se loučíme s nejstarší občankou Záboří, paní
Emílií Blažkovou, která zemřela ve středu 7. 3. 2018 ve
věku nedožitých 96 let. Narodila se v Záboří, v rodině
cestáře pana Václava Kaizra a jistě již v dětství maminka
Anna v ní objevila pěvecký talent a podporovala i její
zručnost při ručních pracích.

Paní Blažková nastudovala roli matky Švandy
dudáka - Rosavy – na obraze uprostřed v horní řadě.
Díky manželovi, panu Františku Blažkovi, se aktivně
zapojila do společenského života obce, hrála divadlo a
především doprovázela svým půvabným zpěvem církevní
obřady. Spolu s paní Veselou a varhaníkem panem Dibou
tvořili nerozlučné trio při svatbách, pohřbech a mších.
Text a foto Jitka Říhová
Jak Zábořáci zdolávali na silvestra Boubín
Jako každoročně vyrazil turistický oddíl TJ ZD Záboří
v závěru loňského roku na svou tradiční silvestrovskou
akci. Tentokrát si vybral za cíl své cesty Boubín. Nechal
se přitom zlákat i reklamou na Silvestrovský vlak
organizovaný několika organizacemi ze Strakonic,
Vimperka a Kubovy Huti.
Ze Záboří vyrazila auta s 21 účastníky již před šestou
hodinou ranní směrem ke strakonickému vlakovému
nádraží. Lákavý program sliboval příjemné zážitky a účast
tak byla hojná. Mezi věkem nejmladšího a nejstaršího
účastníka bylo možno napočítat téměř osmdesát let.
Protože celá akce byla organizátory dopředu ohlášena
jako maškarní, vezli jsme s sebou několik překrásných
„ocasatých koček“, které nám ostatní účastníci
silvestrovského cestování záviděli. Celou zdařilou atrakci
na kolejích připravili mladí železničáři ze Strakonic ve
spolupráci s dalšími nadšenci. Při cestě Silvestrovského
vlaku na Kubovu Huť nás provázelo několik milých
překvapení. Průvodčí i vlakový personál se hrdě vypínali
v historických „ajznboňáckých“ uniformách a hýřili
vlídností a rozšafností. Do vagonů se pak při jízdě trousily
vesele dovádějící a prozpěvující maškary mužského i
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ženského pohlaví a zpříjemnily cestování vláčkem, který
táhla ve strmém stoupání nejen lokomotiva vpředu, ale
těžce oddychovala i přidaná „mašina“ vzadu. Konečná
vlaková zastávka Kubova Huť (nejvýše položená
železniční zastávka v Čechách, která se nachází ve výši
995 metrů nad mořem) nás přivítala studeným větrem,
nevlídnou mlhou a mrholením.

Již při vystupování do mokrého a rozbředlého sněhu
začalo u některých turistů klesat odhodlání vydat se pěšky
na vrchol Boubínu. Pár stánků s lákavým jídlem a teplým
pitím na vlakové zastávce však alespoň na chvíli zahnalo
všechny chmury.
Malé občerstvení stačilo k tomu, abychom odhodlaně
vyrazili. Po několika stovkách metrů na značené turistické
stezce, kde rozbředlého sněhu přibývalo a stále více to
klouzalo, vítr sílil a mlha houstla, se ale odhodlání
pokračovat v cestě popralo v každém z nás s myšlenkou
odložit cestu na Boubín na lepší časy. Nakonec zvítězil
zdravý rozum a postupně jsme obraceli své kroky zpátky.
Při příchodu do obce ale po chvíli váhání nad
možnostmi dalšího počínání vystupovala z mlhy stále
ostřeji otázka – co tady do odjezdu vlaku budeme dělat?
Všude kolem nevlídno a co horšího: všechny hospody
plné nebo zavřené. Co teď?
Moje maminka kdysi říkávala: když je nouze nejvyšší,
pomoc boží nejbližší. Měla pravdu. Naším zachráncem se
stala Maruška Antonyová, která má snad všude známé a
dobré přátele. Měla je i zde. S jejich radou a přímluvou se
nám otevřely po krátkém telefonování dříve zamčené
dveře jedné z restaurací. V kamnech zatopeno, dobrého
jídla i pití dostatek. Co jiného jsme si mohli přát. Sami
jsme byli překvapeni tím, kolik známe písniček a
roztomilých příběhů. Byl to tedy silvestr jak podle
předpisu a čas do odjezdu vlaku tak velmi rychle uběhl.
Výprava nemohla skončit jinde než v zábořské
hospůdce, kde jsme se přidali k ostatním hostům.
Sebekriticky jsme v závěru všichni přiznávali, že těch
našlapaných kilometrů či lépe metrů, bylo sice tentokrát
hodně málo, ale celkový „umělecký“ a lidský dojem byl
vynikající. Ty pěší kilometry si jistě s radostí nahradíme a
doplníme při některé z příštích akcí. Možná to bude při
opakovaném pokusu cestou na Boubín. Přidejte se k nám.
Bohumil Beneš

Číslo 1/2018

Nové umístění dopravních značek –
začátek a konec obce
Od února se na silnici směrem ze Záboří do Blatné, na
základě projednání a schválení odborem dopravy MěÚ
Blatná, posunuly dopravní značky, které vymezují snížení
rychlosti na 50 km/hod před první vjezd k rodinnému
domu v území obce.

Řidiči pozor, zpomalit musíte dříve!
Řidiči si tak přibrzdí už do zatáčky u Jakšů stodoly.
Text a foto Jitka Říhová
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Turnaj O pohár starosty obce
Záboří
Stalo se již dlouholetou tradicí, že vždy jedna lednová
sobota je ve sportovní hale v Záboří rezervována pro fotbalový turnaj pořádaný pod záštitou starosty obce. V letošním roce byl tímto dnem 13. 1. 2018. Turnaj byl oproti
předcházejícím ročníkům výjimečný, a to tím, že místo
„dospěláckých“ fotbalistů na palubovce bojovali dorostenci. Přihlásilo se 6 mužstev - dva týmy Strakonic (Rakeťáci, Straky), Blatná (Meruny), Dražejov, Horažďovice a
Doubravice. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou
skupinách, z každé postupovaly dva nejlepší týmy do semifinále. Čtyřmi „šťastnějšími“ se postupně staly Straky,
Horažďovice, Rakeťáci a Meruny. Jako první se do finále
probojovaly Straky, které přesvědčivým výkonem 4:1 porazily tým Horažďovic. Druhými finalisty se stali Rakeťáci, po vítězství nad Merunami 3:0.
Ve vyrovnaném finále tedy poměřily síly dva týmy ze
Strakonic. Pověstnou kapku štěstí měli na své straně Rakeťáci (na fotografii), kterým se v závěru zápasu podařilo
vsítit vítězný gól. Jejich největší oporou nejenom ve finále, ale i během celého turnaje byl gólman Petr Lukeš. Ten
byl za svou obětavost, s jakou bránil svou svatyni, oceněn
titulem „Nejlepší gólman turnaje“. Dalším oceněným se
stal David Mareš (Straky), který si 8 vstřelenými brankami zajistil pohár pro „Nejlepšího střelce“.

Oprava znaku na návesní kapličce
Znak
obce,
který byl Záboří
odsouhlasen
v roce 2015 dle
heraldického
vyhodnocení
a
návrhu
Mgr.
Vladimíra
Červenky,
byl
přenesen rovněž
na
místo
původního
zpracování
nad
slunečními
hodinami
na
návesní kapličce.
Malbu provedl
dne
25. března
2018 pan Adolf
Poduška
ze
Pan Poduška při práci
Strakonic, který se
mimo jiné zabývá
návrhy a prováděním maleb slunečních hodin na fasády
domů.
Text J. Říhová, foto R. Říha

Během celého dne mohli diváci sledovat kvalitní „sálovku“ v duchu fair play, během níž nedošlo k žádným
zraněním ani zákeřným faulům. Na hladkém průběhu turnaje se podíleli zkušení zapisovatelé i kvalifikovaní rozhodčí, které zajistil hlavní pořadatel Pavel Marek. Jemu
náleží velký dík, vždyť fotbalové turnaje pořádá již více
než deset let.
Dále bych chtěla za podporu poděkovat obci Záboří,
TJ ZD Záboří z.s., městu Blatná a Marku Chvátalovi.
Dle vyjádření všech zúčastněných se jim v Záboří líbilo, a tak se těšíme na viděnou příští rok.
Text a foto Hana Šourková
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Významného výročí se dožívají

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

12) OZ v rámci akce „Rekonstrukce nevyužívané budovy
č. p. 4 v obci Záboří“ pověřilo starostu podpisem následujících dokumentů:
• Plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení:
Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 4 v obci Záboří.
• Smlouva, jejímž předmětem je organizace zadávacího
řízení na akci: Rekonstrukce nevyužívané budovy
č. p. 4 v obci Záboří.
• Příkazní smlouva o administraci projektu.
• Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora.
Výše uvedené smlouvy a plná moc budou uzavřeny
s firmou Tendra, spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem
Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., MBA, MSc. Finanční
dotace na tuto akci činí 1 735 000,- Kč.
13) OZ pověřilo starostu v rámci realizace projektu: „Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem, Záboří.“
podpisem následujících dokumentů:
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/135/2018
reg. č. 459-02-001/18, mezi obcí Záboří a Jihočeským krajem, zastoupeným hejtmankou Mgr. Ivanou
Stráskou.
• Objednávka na níže specifikované inženýrské činnosti a technickou pomoc pro řádnou přípravu a následnou realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace Za Pátkem, Záboří“, konkrétně
se jedná o přípravu a organizační zajištění jednoduchého zadávacího řízení k výběru zhotovitele stavby, mezi obcí Záboří a firmou Stavební služby, s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Záhorským.
14) OZ projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Záboří o poskytnutí doplatku na platy zaměstnanců za
rok 2017 ve výši 56 088,- Kč.
15) OZ odsouhlasilo navýšení platu o 3 000,- Kč/měsíc osobě odpovědné za provoz vodovodního a kanalizačního
řadu, od 1. 4. 2018.
Za zastupitelstvo Pavel Marek

Duben
Květen

Josef Černý
Miroslav Dočekal
Stanislav Hrubý

70 let
70 let
70 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Nový zábořský občánek
Dne 22. 2. 2018 se narodil Jakubovi
a Lence Fouňovým syn Václav.
Popřejme tímto Vašíkovi na jeho
dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

Opustili nás
Dne 21. ledna 2018 zemřel ve věku
64 let pan Josef Beran.
V úctyhodném věku 95 let nás
7. března opustila paní Emílie Blažková

Čest jejich památce!

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