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Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho
uzávěrky proběhly tři veřejné
schůze obecního zastupitelstva
v Záboří, s jejichž průběhem
bych vás tímto rád seznámil.
4. 4. 2018 – projednávané
body:

1) OZ stanovilo a odsouhlasilo složení hodnotící komise na zhotovitele akce s názvem
„Rekonstrukce místní
komunikace Za Pátkem, Záboří.“ Členy
komise jsou: Ing. Václav Kurz, Marie Antonyová a Roman Říha.
2) OZ bere na vědomí
Směrnici o zásadách pro vydávání Zpravodaje Blatensko SOBě, živě a nově.
27. 4. 2018 – projednávané body:

1) Rozšíření programu zasedání o 1 bod.
2) Výběr firmy STRABAG a. s. (IČ 60838744), o. z. Č. Budějovice, PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek k plnění
zadávané veřejné zakázky, pověření starosty podpisem smlouvy.
3) Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2017 a zpráva o přezkoumání hospodaření schváleno bez výhrad.
4) Poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Blatná v částce 6000,- Kč.
23. 5. 2018 – projednávané body:

1) Rozšíření programu zasedání o 2 body.
2) Po projednání žádosti obce Velký Bor schválilo OZ uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezí obcí Záboří a obcí Velký Bor.
3) OZ odsouhlasilo odkup části pozemku z p. č. 860/1 v k. ú. Záboří o výměře zhruba 140 m2. Cena pozemku bude 160,Kč/m2.
4) OZ projednalo žádost a schválilo zřízení veřejného osvětlení – komunikace „Za Pátkem“. Přípravy na budoucí osvětlení budou zajištěny ještě před vyasfaltováním cesty.
5) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018.
6) OZ schvaluje jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO), ve smyslu
ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a to Svazek obcí Blatenska s platností od
25. 5. 2018, pro obec Záboří a pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záboří.
7) OZ rozhodlo zažádat o potřebnost sociální služby Pečovatelská služba Domova pro seniory v Blatné pro obec Záboří.
Za zastupitelstvo Pavel Marek
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Slavná minulost a poctivý kus práce
hasičského sboru ze Záboří zavazuje
po 130 letech i současnou aktivní
generaci. Při nádherných oslavách
kulatin se z lásky k uniformě vyznávali
i ti nejmenší „ soptíci“.
Byl to den, na který se nezapomíná. Den, kdy měli
v malebné obci Záboří hlavní slovo dobrovolní hasiči. Byl
to prostě jejich den s velkým D. Slavili totiž 130 let existence sboru na mateřské půdě. A jak dokazuje pečlivě
zdokumentovaná historie spolku, mají být zábořští plným
právem na co pyšní.
Základní kámen hasičské organizace v Záboří byl položen 30. září 1888. Následně- 14. října- došlo ke zvolení
prozatímního výboru v tomto složení: velitel Josef Křivanec, podvelitel Josef Jiřinec, jednatel Ignác Choura, pokladník Jan Bulín, dále členové Jan Pokorný, Vojtěch
Šepf, Josef Ounický, Josef Černý. Na ustavující valné
hromadě 24. března 1889 dobrovolní hasiči ze Záboří již
sepsali písemnou žádost o finanční příspěvek na pořízení
stříkačky. Ta dokonce doputovala až do Vídně na stůl samotného císaře Františka Josefa I., ovšem pomoci se žadatelům nedostalo. Teprve 18. září 1890 se mohlo radovat
39 činovníků a 19 přispěvovatelů z prvního hasicího exponátu, který byl do obce přivezen z Plzně. To už za sebou měli zábořští chráněnci svatého Floriána dva zásahy u
požárů - 30. září 1889 ve Slivonicích a 10. listopadu 1889
v Lažánkách. Ještě předtím- 25. srpna 1889- zahájili aktivní činnost zdařilým vystoupením na župním sjezdu
v Březnici.
Léta plynula a Sbor dobrovolných hasičů v Záboří se
utěšeně rozrůstal. Také neustále modernizoval a obnovoval svoji výbavu (1. prosince 1935 zakoupena první motorová stříkačka za 24 000 korun). Roku 1953 získal spolek
automobil Škoda 620 za 60 000 korun. U příležitosti
80. výročí založení SDH Záboří roku 1968 obdržela organizace novou motorovou stříkačku PS 12., 1. prosince
1986 sbor převzal automobil AVIA – A30 a novou stříkačku v hodnotě 183 903 korun. Členové SDH Záboří nikdy neváhali přiložit ruku k dílu, aby prospěli rozvoji nejen svého spolku, ale mateřské obce samé. Např. v letech
1974 až 1977 to byli převážně oni, kteří odpracovali stovky brigádnických hodin při výstavbě moderní požární
zbrojnice a budovy MNV. V duchu starých železných tradic vždycky třímali pochodeň společenského pokroku. Jejich zásluhou obec Záboří žila ochotnickým divadlem,
plesy i kinem, později příslušníci sboru pořádali také dětské karnevaly, lampiónové průvody, dětské dny, mikulášské nadílky a mnohé jiné.
Také v oblasti požárního sportu dosáhl SDH Záboří
mnoha úspěchů. Namátkou: muži okrskové cvičení
v Doubravici (2006 - 2. místo), soutěž o pohár starosty
obce Bezdědovice (2006 - 1. místo), okrsková soutěž
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v Zadních Zborovicích (2007 - 1. místo) aj. Zahanbit se
nenechávají ani ženy- hasičky: soutěž v požárním útoku
při oslavách 120. výročí SDH Strakonice (1994 1. místo), okrsková soutěž v Hlupíně (2004 - 1. místo),
okresní kolo Strakonice (2004 - 1. místo), okresní soutěž
v požárním sportu ve Vodňanech (2007 - 1. místo). Za
zmínku jistě stojí, že ženská složka při SDH Záboří začala
fungovat již roku 1936. Nově bylo družstvo obnoveno roku 1960 spolu s dorosteneckým. Velkou radost dělají
„mazákům“ svým nadšením a skvělými výkony žáci „soptíci“. O vytvoření soutěžního kolektivu požádali žáci
v září 1991 a hned se blýskli stříbrem na soutěži hry
„Plamen“ v Radošovicích. Oficiálně začala parta školáků
fungovat od 29. května 2001 pod vedením pana Josefa
Vydry. Požární sport jim šel a jde jako po másle- například jejich nasazení v Lažánkách (2004 - 1. místo),
v Pracejovicích (2006 - 2. místo), pravidelné ukázky požárního útoku při různých oslavách a na letních táborech
aj. Velice dobře si vede zábořský dorost, který se pravidelně zdobí „zlatem“. V současnosti čítá Sbor dobrovolných hasičů v Záboří více než 100 členů. Jeho starostou je
Josef Černý, velitelem Jiří Čadek.

Nedílnou součástí letošních oslav 130. výročí založení
SDH Záboří bylo i vyznamenání zasloužilých činovníků:
Václava Helmy (95 let - členem sboru pozoruhodných 75
let), Miloslava Říhy (83 let - členem sboru 53 let) a Jaroslava Klečky (73 let - členem sboru 54 let). Bohužel fyzicky přítomen veřejné dekoraci mohl být pouze ten nejmladší z uvedené trojice. Václav Helma a Miloslav Říha
se ze zdravotních důvodů omluvili. Jaroslav Klečka přijal
hmotné ocenění za celoživotní práci ve sboru s hlubokým
dojetím až pohnutím: „Nesmírně mě těší, že si na starého
dědka vzpomněli,“ lehce zažertoval po slavnostním aktu
stále svěží pamětník, ovšem zastřený pohled prozrazoval
skutečné duševní rozpoložení, „Bože, bože! Kde jsou ta
léta, kdy jsme jako kluci začínali s hadicemi na cvičeních?
A kdy jsme v zimě celých čtyřiadvacet hodin napouštěli
proudnicí vodu do rybníka, abychom se po škole mohli
prohánět na bruslích?“ Jaroslav Klečka už v minulosti obdržel dvě ocenění. Zvláštní důraz kladli jeho spolubratři
na fakt, že plných patnáct let vykonával funkci jednatele
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spolku. A samozřejmě také na fakt, že osobně zasahoval u
požárů a projevil přitom značnou dávku statečnosti. „No
ano, něco mi ještě utkvělo v paměti, i když to dnes snad
už ani není pravda,“ přitakává pravý syn hasičských ideálů. „Někdy roku 1975 – tuším v únoru - chytly kolny u
objektu bývalého chudobince v Záboří. Nějaký dobrák
tam tehdy vysypal žhavý popel do slámy. Vzpomínám si,
že při likvidaci ohně jsem běžel s hadicí do uličky, kde
prosakující voda vytvořila ledový krunýř. Než jsem se nadál, podklouzly mi nohy a já si při pádu pořádně narazil
kostrč. Belhal jsem se s bolestí ještě hodně dlouho. Ale
hlavní bylo, že jsme požár zdárně uhasili. Sami - a
s minimální škodou!“ Ne vždy v dějinách obce Záboří to
skončilo takhle šťastně. Jak je uvedeno ve starých záznamech, kupříkladu roku 1921 shořelo do poslední třísky
v Záboří pět stavení najednou. Téhož roku oheň zničil i
vzácný oltář ve zdejším kostele.
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val jeden z přihlížejících konkurentů, hledíc do oblaka
dýmu, zahalujícího plechovou chudinku. Naštěstí také poslední. A vlastně- o co šlo? Svoji stříkačku zapůjčili solidárně čečelovičtí „soptíci“ a útok v podání mečichovského „mančaftu“ se přece jen konal. A pěkný útok- nutno
podotknout.

Horší už to bylo v případě domácí ženské party, kde
osud vycenil zoubky až přespříliš zlomyslně. Tam rozhodčí musel odmávat neplatný pokus. „Prostě jsme nedotáhly jednu hadici. Následoval katapult a mašina to „neudejchala“, konstatovala zklamaně Dagmar Hokrová, která
je v týmu zábořských žen čtyři roky. V sestavě, které to
bohužel zrovna na domácí půdě nevyšlo, nastoupily ženyhasičky premiérově. „Týden před akcí jsme trénovaly třikrát. Pak přišel déšť a fyzické přípravy slavnosti. Na další
přípravu a vzájemné se „očichávání“ už nedošlo,“ dodává
Dagmar Hokrová.
Program oslav 130. výročí založení SDH v Záboří přilákal více než 200 příznivců hasičských tradic. Po uvítání
spřátelených sborů z okolních vesnic položila uniformovaná delegace věnec k pomníku padlých spoluobčanů a
čestnou stráží za zvuků národní hymny uctila jejich památku spolu se starostou obce Ing. Václavem Kurzem.
Poté zazněly slavnostní projevy představitelů sboru, obce
a čestných hostů. Shromáždění doslova viselo na rtech
zejména emeritnímu senátorovi Ing. Josefu Kalbáčovi, srdečnému příteli venkova a dobrovolného hasičstva především, který vytříbený projev kombinovaný s fenomenální
pamětí přenesl do dalšího z mnoha úžasných proslovů, za
který právem sklidil bouřlivý potlesk. Již zmiňované ocenění zasloužilých členů sboru přišlo na řadu vzápětí. Náves pak ještě před přesunem hasičských sborů na cvičiště
„provětralo“ krásné a dynamické mládí v podobě blatenských mažoretek.
No a potom již přišel čas na praktické ukázky hasičských dovedností a měření sil mezi jednotlivými družstvy.
I profíci by při pohledu na dokonalé souhry týmů dobrovolných hasičů uznale smekli klobouky (v tomto případě
helmy). Ale sport je sport a ne vždycky je smůla na dovolené. Tak jako v případě dětského družstva z Mečichova,
kterému po nastartování vzápětí „umřela“ mašina. Prostě
totálně vyhořela. „První mrtvola dnešního dne“, zažerto-

Zábořský hasičský sbor má díkybohu důstojné nástupce, takže se o svou budoucnost rozhodně strachovat nemusí. Místní „soptíci“ to s plnou parádou rozbalili na louce za sportovní halou i tentokrát a s výsledkem svého snažení mohli být maximálně spokojeni. Bráškové Jirka
(12 let) a Tonda (10 let) Čadkové mají k naplnění představ svých instruktorů možná nejblíž ze všech, protože
jdou ve stopách svého táty, kterého zdobí velitelské „frčky“. Zatímco Tondovi učarovala především mašina, Jirka
je pohlcen kouzlem uniformy.

===================> Pokračování na str. 7
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Aktuality ze školních škamen
Ve chvíli, kdy se Vám do rukou dostává toto číslo
Zábořského zpravodaje, už tomuto školnímu roku pomalu
zvoní hrana. Byl opravdu napěchovaný velkým
množstvím událostí, sportovních a společenských akcí.
Množství článků naznačuje, že ani v posledních měsících
se zábořští žáci rozhodně nenudili. A to se ještě všechny
události do tohoto čísla ani zdaleka nevešly.
První rok už mají pomalu za sebou i prvňáčci, kteří
byli v květnu pasováni na čtenáře, celý první stupeň také
podlehl čarodějnickému běsnění, naštěstí na koštěti nikdo
neodletěl. Deváťáci se vrátili ze svého úplně posledního
výletu a nyní už nám nezbývá nic jiného, než jim opravdu
srdečně popřát, aby na působení v zábořské základní škole
vzpomínali jen v dobrém a na střední škole a v dalším
životě sklízeli jen samé úspěchy.

Nu, co taky chtít v čarodějnický den? Jestli jsme mrštní,
pak prověřily další soutěže, jako například proplétání se
pavučinou, hody šiškou na cíl a jiné zábavné atrakce.
Navíc jsme si užili i malování na obličej a ruce.
Poslední velikou a těžkou soutěží bylo rozluštění jmen
čarodějnic, která jsme podle daných indicií o kouzelných
postavičkách nakonec odhalili. Ještěže jsme se posilnili
čajem z červotoče a džusem z krve. To byla dobrota. Za
celodenní kouzelnickou práci jsme všichni dostali
čarodějnický výuční list. Stezkou s připravenými
soutěžemi si prošli i naši malí kamarádi z mateřské
školky. I jim se neobvyklá procházka jistě líbila.

Všude samá čarodějnice!

Poprvé v nové lavici, zatím jen pro potřeby focení
Poslední týden ve škole bude příjemnější i pro žáky
6. ročníku, kteří se díky sponzorskému daru pana Volfa
budou učit ve zbrusu nových škamnech. Snad se postupně
podaří do podobně krásných lavic posadit i další žáky.
Na závěr bych chtěl popřát všem žákům, rodičům a
zaměstnacům zasloužený odpočinek a šťastné setkání ve
školním roce 2018/2019.
Text a foto MG
Zábořské čarování
V pátek 27. 4. k nám do školy zavítala návštěva
z Čertových kamenů z hradu Kočkoštajnu v podobě
několika známých čarodějnic. I my jsme se na tento ve
škole nezvyklý den připravili. Do školy se slézaly
čarodějnice, kostlivci, duchové a jiné příšerky. V první
třídě se navíc objevila starší, ale zachovalá kočka Kikina,
se kterou jsme se hned skamarádili.
Celý den jsme plnili spoustu zajímavých úkolů.
Nejvíce se nám líbila cesta připravená žáky z 9. třídy.
V přírodě pro nás vybudovali různá stanoviště, kde jsme
např. míchali barvy, hledali rozdíly v obrázcích, ve
sklenicích jsme sahali do něčeho, co jsme nečekali, a
nacházeli pak šváby, pavouky, hady a jiná překvapení.

A jaké bylo překvapení v jídelně? Dvě krásné
čarodějnice, které se činily, aby nám chutnala pestrá krmě
na talířích. V „žrádelníčku malé čarodějnice“ jsme měli
tento páteční den polévku hrstkovou - uvádíme složení: z
jedné hrsti zrzavých mravenců, hrsti lidských vší a hrsti
klíšťat. Hlavním chodem byly těstoviny s ptačím
mozečkem a salát z motýlích křídel. Jako příloha pak
přistála každému strávníkovi na talíři myš, had a jiné
příšerky. Musíme ocenit snahu kuchařek, neboť v jejich
jídle nebyly naprosto žádné alergeny.
Na závěr jsme se rozloučili a všechna ta čarodějná
havěť se snad večer 30. dubna znovu sešla na hradě
Kočkoštajně a užila si řádně Svatojakubské noci.
Text Dana Stejskalová, foto Šárka Kučerová
Exkurze do Mirákula
Poslední květnový den se naše škola vydala na výlet,
pořádaný ke Dni dětí, a to do středočeského zábavního
parku Mirákulum. Už dopředu jsme se všichni moc těšili.
Když pak konečně nadešel Den D, byli jsme všichni
šťastni. Vlastně ne tak úplně všichni, některé jedince totiž
skolila angína nebo jiná zákeřná choroba a museli tak
zůstat doma. Ale co naplat, my jsme si to užili i za ně.
Ovšem nebudeme předbíhat.
Když jsme přežili tu strašnou, přes dvě hodiny trvající
cestu, byli jsme (mírně řečeno) zaskočeni tím ,,hicem“, co
nás čekal venku. Ale všechny útrapy cesty a horkého
počasí nám vynahradil pohled na park. Byli jsme nadšeni

Číslo 2/2018

Strana 5

velikostí, množstvím atrakcí a prostě vším, co zábavní
centrum nabízelo. Pro mě osobně bylo asi nejlepší
podzemí, ale nemůžu mluvit za ostatní. Dovolila bych si
však tipnout, že to byl vodní svět, který většinu dětí
uchvátil ze všeho nejvíc. Kdo by taky neměl rád koupání?
Našli se i tací, kteří sice neměli plavky a původně si šli
jen namočit nohy, ale okouzleni a nadšeni vodními
radovánkami se vraceli mokří od hlavy až k patě.

zafixovala na pevné desky, připravila šablony dinosaura,
měsíce a světlušek, nakoupila barvy, tiskátka, foukací
fixy. A hlavně přinesla dobrou a pohodovou náladu.
Děti pak pod jejím vedením vše krásně vytvářely. A
protože byly pozorné, jejich dílka byla velmi zdařilá. Po
uschnutí přišla na řadu žehlička, aby výtvory byly trvalé.
Děti budou mít hezkou památku – knihu Hodný
dinosaurus a tričko s tímto motivem.
Ještě jednou díky „velké výtvarnici“ paní Markétě.
Dana Stejskalová
Pasování na čtenáře

To je ale fičáááák!
Líbily se nám i obří houpačky, dřevěný hrad, jízda na
nafukovacích kruzích a hlavně prolézačky pověšené
vysoko na stromech. I když ty nebyly pro každého,
protože těm, co mají slabší žaludek nebo se bojí výšek,
hrozilo, že by mohli o předtím snědený oběd nebo
zmrzlinu zas rychle přijít.
Chtěla bych moc poděkovat učitelům, kteří pro nás
celý výlet zorganizovali a byli na nás celou dobu moc
hodní, dokonce ani netrestali pozdní příchody určitých
žáků. A v neposlední řadě také rodičům a SRPDŠ za to,
že nám nemalou částkou přispěli na dopravu.
Bylo to super a myslím, že většina by jela hned znovu!
Text Lucie Majerová, 9. roč., foto Šárka Kučerová

22. května 2018 proběhl
v naší první třídě již druhý
ročník pasování na čtenáře.
Všechny přítomné přivítal pan
ředitel Gutwirth a slavnost
mohla začít.
Prvňáčci předvedli, jak umí
číst, přednášeli básně o
zvířátkách
a
oblíbených
písmenkách.
V
jedné
z básniček se nám dostalo
informace, kde hledat návody
z oboru kuchařského či co
Pasuji Tě na čtenáře!
najdeme
v
encyklopedii.
Přítomní hosté byli seznámeni s
čtenářským stromem, kde čtyři jablíčka znamenají
společně přečtené knihy. Další dvě budou doplněny
během několika dní. Strom má spoustu listů – knih
z „domácího čtení“. Úroveň čtenářského umění je v této
třídě velice dobrá, až vynikající. Proto také byli prvňáčci
chváleni již během této slavnosti a odměňováni
potleskem. Na závěr obdrželi knihu Hodný dinosaurus,
pamětní list a byli mečem pasováni do cechu čtenářského.

Malování na trička
Pomalu ale jistě se blíží náš velký den – dlouho
očekávané „Pasování na čtenáře.“

Hurá, už jsem čtenář!

Ve středu 9. května se prvňáci věnovali malování
triček, které si oblečou při této naší slavnosti. Paní
Markéta Zenklová si předem trička dětí napnula a

Sladkou tečku udělal přípitek a dort v podobě knihy.
Symbolický klíč, který se objevil na knize i tričku, jež si
děti také zhotovily k této příležitosti, otevřel cestu do
krásného světa literatury.
Tak ať, děti, žijete tolik životů, kolik přečtete knih!
Text Dana Stejskalová, foto Šárka Kučerová
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Dětský den
Překvapit dnešní děti je dost těžký úkol, ale díky
spolupořadatelství s DJ Františkem Marešem se i letos
program pro děti v rámci oslavy Dne dětí v Záboří
vydařil.

Doufejme, že nyní si již zábořské děti budou práce své
i svých spolužáků vážit a opravdu netradičně vyzdobená
zastávka zůstane ještě dlouho takto krásná.
Text a foto MG
První červnové nedělní odpoledne si užily ve znamení
sportovní olympiády a všechny odešly s krásnou velkou
medailí na krku a úsměvem na tváři.
Text a foto Jitka Říhová
Zábořská zastávka v novém hávu
Určitě to také znáte.
Autobusová zastávka by
měla být příjemným
místem pro cestující,
kteří zde musí trávit svůj
čas, než se dostaví jejich
dopravní prostředek. Je
ale toto místo opravdu
příjemným
útočištěm
před rozmary počasí?
Myslím, že ve většině
obcí tomu tak skutečně
není, v některých se lidé
pomalu bojí zdržovat.
Nejinak tomu bylo i
v Záboří.
Před
cca
dvěma lety vybílená zastávka už novotou rozhodně
nevoněla. Naopak! Slušní lidé se nechutným malůvkám
raději otáčeli zády.
Tato situace už nedala spát pracovníkům místní
základní školy, kteří se rozhodli za přispění obce Záboří
obléci autobusovou stanici do nového hávu. A nejen do
čistě bílého! Pod vedením p. učitelky Morávkové a
p. Dumské vyrostlo během jednoho týdne pod rukama
těch starších a zručnějších žáků téměř umělecké dílo.
Nechybí strom, tráva, sluníčko, beruška… Fantazii se
opravdu meze nekladly. A ohlasy zábořských občanů
naznačují, že se práce zdařila.

Vítání občánků
V sobotu 9. června 2018 jsme uvítali v Záboří do obce
dva malé nové občánky, Terezku Špirochovou a Vašíka
Founěho. Paní místostarostka přivítala přítomné a slovo
dala nejdříve dětem z naší mateřinky, které nacvičily pro
tuto příležitost se svou paní učitelkou pásmo hezkých
básniček.
Pan starosta potom ve svém projevu přivítal malé
občánky do obce podle starého zvyku našich předků,
popřál jim do života hodně zdraví, štěstí a hlavně
láskyplnou náruč svých rodičů, těm pak hodně sil, pevné
nervy a trpělivost při výchově svých potomků. Narození
dítěte je přeci tou nejkrásnější událostí v rodině a ne všem
je dopřáno takovou radost prožívat.

Následoval podpis rodičů do pamětní knihy, předání
dárku, vkladní knížky se základním vkladem, růže pro
maminku a gratulace představitelů obce.
Ať se vám v naší obci krásně vyrůstá, naši malí
občánci!
Text a foto Jaroslava Vodičková
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===================> Pokračování ze str. 3
Oba však podle jejich vyjádření spojuje zejména láska
k zajímavému a prospěšnému sportu, při kterém si dají
dostatečně do těla. „Hasiči jsme a hasiči zůstaneme napořád,“ hoří oba hoši nadšením jako trampský táboráček.
To, jak se předvedli v akci při velkém dni svého sboru, je
naplnilo uspokojením: „Myslíme, že výkon to byl dobrý.
Snad by se dalo říci „čistá práce“. Až na to, že jsme museli startovat dvakrát. Poprvé jsme vyběhli předčasně,“ překřikují se unisono mladí borci. Jejich tým prý soutěží jeden rok a tréninky jsou stanoveny dvakrát týdně.
Se všemi složkami SDH Záboří byl nadmíru potěšený i
bratr velitel: „Všichni to zvládli skvěle. Ženy měly sice
smůlu, ale o tom taky sport někdy je. Jinak bych moc rád
poděkoval všem dobrovolníkům za cennou pomoc při přípravě oslav. Srdečné poděkování náleží našemu Obecnímu úřadu za trvalou finanční i materiální podporu sboru.“
A na závěr ještě výsledky slavnostního útoku hasičských družstev:

Muži: 1. Třebohostice (24,63), 2. Záboří (26,78),
3. Lažánky (26,88) 4. Zadní Zborovice (30,45),
5. Doubravice (31, 80), 6. Čečelovice a Mečichov (shodně 40,98).
Ženy: 1. Třebohostice (26, 19), 2. Čečelovice (34,47),
3. Mečichov (43,72), 4. Záboří (neplatný pokus).
Děti: 1. Třebohostice (18,72), 2. Doubravice (20,97),
3. Záboří (24,47), 4. Čečelovice (29,15),
5. Lažánky (29,59), 6. Mečichov (41,32),
7. Zadní Zborovice (neplatný pokus).
Jak patrno, stoprocentními a neporaženými mistry
proudnice ve všech frakcích se stali třebohostičtí „chráněnci svatého Floriána“. Ale je jisté, že jak při požáru, tak
i při jiné živelné pohromě by všichni přítomní věděli, kde
je jejich místo a jaká je jejich povinnost. Pak by byli jednotnou hrází.
Na samotný závěr svátečního dne se uskutečnila neodmyslitelná „pivní štafeta“. Pro odlehčení ducha i mysli
báječný recept!
Pro připomínku starých, zašlých časů, kdy hasičina byla ještě velká dřina a pro závan ducha nostalgie byla celý
den v Záboří přítomna jednotka v historických stejnokrojích c.&k. monarchie z Doubravice. Chlapcům v bílém
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nechyběla ani nefalšovaná ruční stříkačka „koňka“, se kterou se přivezli na dobovém voze, taženým párem statných
koní.

Nedýchá na Vás historie?
Pro dobrou náladu a pohodu vyhrávalo hudební těleso
„Prácheňská pětka“. Odpoledne ji pak vystřídala kapela
„Orchestrion“.
Takže 130 svíček na pomyslném narozeninovém dortu
bylo v Záboří sfouknuto se vší parádou. Sbor správných
lidiček s jednotným cílem vstoupil do další etapy své existence. Obyvatelé obce Záboří mohou každý večer klidně
usínat, protože tihle oslavenci je docela určitě ochrání.
Vždy a za všech okolností. Stejně jako jejich tátové, dědové a pradědové.
Starosta obce Záboří Ing. Václav Kurz by chtěl touto
cestou poděkovat členům výboru zdejšího SDH a všem
dalším zainteresovaným osobám za perfektní přípravu
slavností a vzornou reprezentaci obce.
Text Vladimír Šavrda, foto Roman Říha
SDH Záboří tímto děkuje všem aktivním členům, kteří
zajistili nejen tento konkrétní den oslav, ale i všechny navazující a v podstatě možná i „neviditelné“ práce. Vydání
publikace, zajištění pamětních listů a upomínkových skleniček, pohárů a dárků pro účastníky, pohoštění a obsluhy,
hudby, ozvučení, doprovodného programu… za každým
tímto slovem je člověk – jeho dobrovolně obětovaný čas,
nápad a nadšení.
V neposledním vyjadřujeme velké díky rovněž všem
sponzorům, bez nichž by nebylo možné oslavy zajistit
v takovém rozsahu:
Votava Jindřich, Vydra Josef ml., Běle Václav ml.,
Dub Pavel – Truhlářství, Adámek Jaroslav, Lávička Lukáš, Běle Michal – Autodoprava, Běle Martin – zednické
práce, montáže oken, Kovovýroba Slavík, PHDr. Doležalová Adéla - Psych. a pedag.poradna, Kadeřnictví Petrášková, Finěk Lukáš - FLOPP.CZ, Švec Milan, Říha Martin
– DUOTIP, Dočekal Miroslav ml. - provozovatel čerp.
Stanic, Šimsa Radek - Mechanizace, zemní práce, Kapr
Boris - BOKR – stavby, Bašta Petr, Augustin Aleš - Autodoprava, Křesina Radek, Auto Šefčík.
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OSMDESÁTNÍK Jaroslav Vorba
Čas je fyzikální veličina –
minuta má 60 sekund, hodina
60 minut, den má 24 hodin…
pro všechny shodně! Čas se dá
také
definovat
jako
neprostorové
lineární
kontinuum, v němž se události
stávají ve zjevně nevratném
pořadí. A právě 80 let tohoto
nevratného času slaví náš
kamarád Jára Vorba! Jak ho
známe, ani chvilku nepromarnil
- maloval, psal, fotil, chodil do
práce i na houby a také občas do hospůdky, věnoval se
své rodině, podporoval své přátele, radoval se z každého
objevu a poučení ve svém nadšení pro bádání ve starých
spisech i v mykologii! A jak ho známe, ani chvilku
nepromarní žádný další den, který mu osud do života
přinese. Přejeme mu tímto hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody!
Kolegové z redakce

Významného výročí se dožívají
Červenec

Srpen
Září

Bohumil Linhart
Růžena Linhartová
Anna Vávrová
Josef Slanec
Marie Antonyová
Irena Křížková
Miloslav Říha

90 let
88 let
70 let
65 let
60 let
65 let
83 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Opustil nás
Dne 17. června 2018 zemřel ve
věku 94 let pan Václav Helma.

Čest jeho památce!

Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané, možná mnozí z vás už zaznamenali, že prezident republiky rozhodl o termínu voleb do
zastupitelstev obcí. Volby se budou konat 5. a 6. října
2018. Do 31. 7. 2018 mohou být podávány kandidátní listiny do zastupitelstva obce registračnímu úřadu, tj. Městský úřad Blatná (budova č. p. 322 - Marie Tvrdá, sekretariát 2. poschodí, budova č. p. 1520 - Ing. Hana Valachová
a Lenka Floriánová – odbor správní a živnostenský úřad).
MěÚ Blatná, jako registrační úřad, zveřejňuje pro nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů
pro volby do zastupitelstev obcí, které spadají do jeho
správního obvodu, potřebné počty podpisů voličů na peticích podporujících jejich kandidaturu. Pro obec Záboří je
stanovený počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty
17, pro sdružení nezávislých kandidátů 23. Všechny potřebné tiskopisy jsou k dispozici na OÚ v Záboří.
Věříme, že u nás v Záboří máme dostatek mladých
schopných a šikovných občanů a zároveň i dost těch o
trochu dříve narozených a zkušených občanů, kteří se budou chtít podílet na dalším rozvoji naší krásné obce.
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje
se podílela firma:
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