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Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhlo šest veřejných schůzí obecního zastupitelstva,
s jejichž průběhem bychom Vás tímto rádi seznámili.
20. 6. 2018 – projednávané body:

1) OZ stanovilo na volební období 2018 – 2022 počet zastupitelů na 9 členů. Veškeré potřebné dokumenty pro uchazeče
o členství v OZ obce Záboří jsou k dispozici na OÚ Záboří a musí být odevzdány do 31. 7. 2018 na MěÚ Blatná.
2) OZ schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy v garsonce č. p. 54 paní xxxxx, smlouva byla prodloužena do
31. 8. 2019.
3) OZ schválilo Provozní řád výpočetní techniky - směrnice č. 2/2018.
4) OZ schválilo Organizační řád obce Záboří.
5) OZ projednalo a schválilo žádost o výjimku z minimálního počtu žáků ZŠ Záboří a žádost o výjimku z maximálního
počtu žáků MŠ Záboří pro školní rok 2018/2019.
6) OZ schválilo výsledek hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Záboří
za rok 2017 bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši 4 295,70,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
7) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.
8) OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2017 – bez výhrad. Zároveň přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření:
• stav účtu 082 – oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
k 31. 12. 2017 - 755 686,60,- Kč (souhlasí).
• stav účtu 022 – samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – oprávky k 31. 12. 2017 753 514,60,- Kč. (rozdíl 2 172,- Kč).
Nedopatřením nebyly v roce 2017 u inv. č. 9201 – Digitální mobilní terminál (dar SDH) zapsány oprávky ve výši
2 172,- Kč. Výše uvedená částka byla dopsána na inventární kartu dne 31. 3. 2018 – dokl. č. 700011.
9) OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2017 – bez výhrad.
10) OZ projednalo a neschválilo žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1035 v k. ú. Záboří – cca 20m2. Jedná
se o část pozemku, na kterém je v současné době realizován projekt „Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem,
Záboří“. Projekt je financován v rámci dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací.“.
Případným prodejem se může OZ zabývat až po skončení tohoto projektu.
11) OZ projednalo a schválilo žádost o postavení trampolíny a bazénu na obecním pozemku za těchto podmínek:
• Bazén i trampolína jsou soukromým majetkem a tudíž za ně bude zodpovídat konkrétní osoba, která bude mít na
starosti jejich řádné zabezpečení v době používání i v době, kdy používány nebudou, aby nemohlo dojít
k případnému úrazu. Zodpovědná osoba zajistí napuštění bazénu na své náklady.
12) OZ schválilo Strategický dokument obce Záboří na období 2018 – 2023.
13) OZ odsouhlasilo v rámci akce Úprava veřejného prostranství z dotace POV položení zatravňovacích dlaždic od
vchodu na tenisové kurty až k zrcadlu a úpravu prostranství u bytovek č. p. 82 a 83.
4. 7. 2018 – projednávané body:

1) OZ projednalo a odsouhlasilo složení hodnotící komise na zhotovitele akce s názvem „Úprava veřejného prostranství.“
Členy komise jsou: Ing. Václav Kurz, Pavel Marek, Michal Říšský.
2) OZ projednalo a schválilo žádost o poskytnutí zálohy ve výši 200 000,- Kč na platy zaměstnanců ZŠ.
3) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018.
4) OZ schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 416/18 v k. ú. Záboří o výměře cca 80 m2.
5) OZ schválilo úpravy studánky v kopci „Kolmaňák“. Úpravy provede pan xxxxx, předpokládaná cena 20 000,- Kč.
===================> Pokračování na str. 6
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Víte, že… ? 100 let republiky
Psal se rok
1918.
Touha
mnoha Čechů a
Slováků po životě ve společném, svrchovaném státě se
proměnila ve
skutečnost.
Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo po 28. říjnu 1918 s nadějemi na cestu dějinami a záhy
si získalo mezinárodní respekt a uznání.
Píše se rok 2018. Od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století. Mapa Evropy se za tu dobu mnohokrát
měnila. Měnily se i hranice našich zemí. 25 let uplynulo
od rozpadu Československa. Pro naše moderní dějiny
přesto zůstává rok 1918 přelomový. 100 let je krásné, kulaté výročí, pro příští vydání zpravodaje připravuje článek
o dění před sto lety v Záboří Kristýna Balková. Dnes si
pro zajímavost připomeneme, čím jsme jako Češi výjimeční:
• Češi vypijí v přepočtu na obyvatele nejvíce piva na
světě (7 piv týdně).
• Češi jsou nejaktivnější sběrači hub na světě.
• Základní umělecké školství nám závidí celý svět.
• Nemáme moře, ale máme moře chat a chalup.
• Češi drží řadu prvenství ve vývoji rozhlasu. Náš
rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě.
• Vynálezcem hromosvodu je Čech Václav Divíšek,
známější jako Prokop Diviš.
• Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle
rodáka od Brna, významného fyzika a filosofa Ernsta Macha.
• Karel Loprais si jako jeden z nejlepších závodníků
vysloužil přezdívku Monsieur Dakar.
• Kostka cukru poprvé spatřila světlo světa v roce
1841 právě na území dnešní České republiky
v Dačicích.
• Lodní šroub vynalezl
lesník, spisovatel a vynálezce česko-německého
původu Josef Ressel.
• ČR je největší výrobce
gramofonů
v Evropě,
v současnosti i největším producentem vinylových
gramodesek
na světě.
Josef Ressel
• Český lyžařský svaz
je nejstarší
na světě,
vznikl 21. listopadu 1903.
• Jednou z prvních skladeb, které zazněly na povrchu
Měsíce, byla Dvořákova “Novosvětská”.
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• Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu.
• Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa a vznikla v roce 1850 v Kopřivnici.
• Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou.
• Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla vyhlášena nejlepší bankovkou světa.
• České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za
design, zná je celý svět.
• První rozhlasová hlasatelka byla Češka Emilie
Tučková-Kočová a poprvé se její hlas nesl éterem
už v květnu 1923.
• První “záchytka” vznikla v Česku v pražské léčebně u Apolináře v roce 1951.
• Česko je největším pěstitelem potravinářského máku na světě.
• Čech Antonín Holý významně přispěl k léčbě
AIDS.
• Čech Jan Jánský objevil, že krev se dělí na čtyři
skupiny.
• Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě
nanovláken. Spřádání a výrobu materiálů založenou
na bázi tzv. nanovláken vyvinul vědecký tým
Technické Univerzity v Liberci pod vedením Oldřicha Jirsáka.
• Kontaktní čočky a plast silon vynalezl český chemik Otto Wichterle.
• Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu
z nejpropracovanějších na světě.
• Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě.
• Kdybyste si chtěli koupit nejdražší obraz českého
autora, potřebujete přes 50 milionů korun.
• První Československá republika byla největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě.
• Slavné “angličáky” se inspirovaly krabičkami
od sirek ze Sušice.
• Nejstarší, nepřetržitě fungující palírna alkoholu na
světě se nachází v Prostějově.
• České lázně patří mezi nejznámější na světě, jde
zejména o Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské
Lázně.
• V Čechách se nachází více než 2 tisíce hradů, zámků, tvrzí a jejich zřícenin.
• Staroměstský orloj v Praze pochází z 15. století a
patří k nejstarším orlojům v Evropě.
• Karlova univerzita v Praze byla založena v roce
1348 a patří mezi nejstarší na světě.
• Karlův most je nejstarší zachovaný pražský most a
patří k nejstarším v celé Evropě.
• Název Česko je prvně doložen roku 1777. Tehdejší
rakouská moc nebyla nakloněna jednotnému označování Českých zemí a dbala na to, aby se země
prezentovaly samostatně.
Text Jitka Říhová (zdroj: www.vlast.cz)
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Komunální volby 2018
Volby do zastupitelstva obce proběhly ve dnech
5. a 6. 10. 2018, k volební urně přistoupilo 123 občanů
z celkového počtu 260 oprávněných voličů. 11 hlasů bylo
neplatných, bohužel, volební lístek bez vyznačení hlasování
křížkem
nelze
započítat.
Zastupitelstvo
v předchozích obdobích mělo vždy 9 členů, vzhledem
k tomu, že bylo podáno pouze 7 kandidátek, bude současné zastupitelstvo mít tento nižší počet zastupitelů. Voliči
vyjádřili při hlasování především svoji důvěru a sympatie
jednotlivým kandidátům, kteří získali následující počet
hlasů:
Pavel Marek
83
Ludmila Brožová
80
Blanka Potůčková
77
Michal Říšský
75
Vladimír Čapek
66
Michal Běle
63
Petr Majer
29
Který z kandidátů bude zvolen starostou, se dozvíte na
první ustavující schůzi nového zastupitelstva: Je ale jisté,
že dochází ke změně a obec bude reprezentovat „nové
jméno“. Vzhledem k tomu, že po 16 letech práce
v zastupitelstvu již nekandidoval dosavadní starosta, pan
Ing. Václav Kurz, požádala jsem ho o pár slov – odpovědí
na mé otázky:
1) Co ti práce v zastupitelstvu dala a co ti vzala?
Práce pro obec je pro mne obrovskou životní zkušeností, poznal jsem nejen charakter lidí a vztahy v naší obci, které mne nejednou překvapily - ať už v dobrém, nebo
špatném smyslu. Co mně ta práce vzala? V podstatě čas a
nervy – i když nejde o zdraví!
2) Dvě volební období, tedy 8 let starostování není málo, povedlo se spoustu oprav obecního majetku, kulturních akcí – není to o jednom člověku, ani o zastupitelstvu – jde o spoustu úřadování – papírování a vyřizování, o zodpovědnost – vidíš to stejně?
Vidím to úplně stejně, zastupitelstvo rozhodne o akci či
záměru, ale pak musí přijít lidé, kteří na tom pracují a
úkol plní. Na tomto místě bych chtěl poděkovat především
zastupitelům, kteří se mnou obě období spolupracovali,
dále všem občanům, kteří mi jakkoliv pomohli i povzbudili. Nechci děkovat jmenovitě, seznam by byl dlouhý a určitě bych na někoho nerad zapomněl. Ale chci říci, že velkou oporou mi byla paní Květa Krejčová, a musím jmenovat ještě jednoho člověka, kterého si nesmírně vážím za
jeho bezmeznou ochotu a obětavost pro obec – pan Václav Běle mne nikdy neodmítl – v žádnou denní ani noční
hodinu, vždy ochotně nabídl svoji pomoc a pracovité ruce.
3) Upřímně – bude ti práce starosty chybět?
Připouštím, že někdy asi ano. 8 let je dlouhá doba a život to poznamená. Člověk má stále na mysli, co kde zařídit, aby něco nezapomněl, povinností je mnoho – někdy
jsem zrovna klidně nespal. Komu starostování nebude
chybět, je moje rodina. I když právě podpora mojí man-

želky a dcer pro mě byla velmi důležitá. Vím, co pro mne
znamenají a že není nic důležitějšího na světě.
4) Myslím si, že je pro obec dobré, že v zastupitelstvu
mnozí dosavadní zastupitelé pokračují – mnoho práce
je rozdělané, i velké akce, je nutné navázat. Vzhledem
k rozsahu povinností a k nové a složité legislativě pro
obce si každého, kdo má odvahu do toho jít, já osobně
vážím. Zkušenosti jsou nepřenosné, ale přesto, co bys
závěrem poradil všem novým zastupitelům?
Pro tuto práci musí mít člověk určité zapálení, možná i
chuť něco změnit a zlepšit. Já tyto snahy nevnímám negativně, čeká je velmi náročná práce a tady je každá rada
drahá! Byrokracie se dá zvládnout, ale neobjektivní kritika a věčná nespokojenost se vším ze strany lidí, kteří nemají ponětí a sami se nikdy třeba ani do ničeho nezapojí,
to je to, čemu se dá špatně čelit. Ubírá to energii a nadšení něco vůbec dělat.
Díky tomuto rozhovoru jsem si zas uvědomila něco
velmi důležitého, na co občas zapomínáme všichni – pravidla lidskosti: Když někomu chcete poděkovat, poděkujte mu osobně, když chcete říci svůj názor, řekněte ho otevřeně, upřímně a bez emocí, ale vždy si vyslechněte i druhou stranu. Když chcete kritizovat, kritizujte, ale postavte
se ke kritizovanému čelem. Každý máme svůj žebříček
hodnot, lidská čest a slušnost by měla být pořád někde na
horních příčkách. Závist a arogance patří dolů! Věřte, že
nenahraditelných jsou plné hřbitovy. Vaškovi jsem poděkovala se stisknutím ruky a myslím, že mnozí z Vás také.
Jitka Říhová

Reparát výstupu na Boubín
To, co se nám nepovedlo na Silvestra, jsme dokázali
na státní svátek 28. září. Sešlo se nás jenom osm. Naši
partu sedmi holek vedl jediný chlap Michal. Dojeli jsme
auty do Strakonic a dál jsme jeli vlakem na Kubovu Huť.
Překvapila nás výluka z Bohumilic, protože na trať napadaly stromy při vichřici. Krásné počasí nás doprovázelo
po celou cestu až k rozhledně na Boubíně.

Vrchol Boubína na druhý pokus zdolán!
U rozhledny jsme potkali kamarády z Doubravice a
z Mečichova. Bylo to milé setkání. Společně jsme poté
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všichni obdivovali krásný výhled na celou Šumavu. Při
zpáteční cestě jsme se všichni těšili na oběd v hotelu Kristián. Moc nám chutnalo a cestou domů jsme už sice byli
unavení, ale šťastní, že se výšlap povedl.
Vždycky trpím, když mám psát nějaký článek, ale dnes
se chci přeci jen ještě trochu rozepsat o Záboří. Mám ráda
svoji obec a lidi v ní. Za poslední čtyři roky jsem je poznala ještě lépe. Jsem ráda, že tu bydlí Václav starší i
mladší, kteří opraví cokoliv a kdykoliv, Roman, který se
stará o vodu, Vašek, který si se vším ví rady, Lenka cvičitelka, Verunka odbornice na výzdobu slavnostních tabulí
a Marcelka, která děti naučila dělat krásné dárky pro maminky.
Vážím si seniorů, kteří při svém výročí vyprávěli příběhy ze života, Jarouška kronikáře, ale i dětí, které obešly
celou vesnici při Tříkrálové sbírce, stejně jako kluků, kteří
obsluhují ženy při MDŽ. Také máme Káju a Kamilu, nejkrásnější čerty v celém okolí, Tondu, Jirku a Petra, kteří
přivezou pěknou májku, Frantu, který uklízí u kontejneru,
a Mirka sekáče. Musím pochválit Janu, Olinu, Martu, Hanu, Markétku, Verunku, Pavla, Míšu, Honzu a další, kteří
vytočili stovky sudů při obecních akcích, Stáňu, Blanku,
Daníka a Lidušku, kteří se doslova vypekli při pečení masa a klobás. Jsem pyšná na mladé lidi, kteří nám zpívali v
kostele na vánočním koncertě, i na děti malující čekárnu.
Někomu se možná zdá, že píšu o malichernostech, ale
kritici, nadávači a pisatelé dopisů pro svoji obec neudělají
ani to málo. Přeju novému zastupitelstvu hodně štěstí v
práci a Vám, milí Zábořáci, děkuji, bylo mi ctí s Vámi
pracovat.
Text a foto Marie Antonyová

Marie Ungrová v České tajence
To, že se naše
občanka paní Marie Ungrová zúčastnila České tajenky
na
TV
Barrandov, jsem se
dozvěděla náhodou. Dostala jsem
totiž sms od známé,
která
má
v Záboří
chatu.
Napsala mi: „Honem si pusť TV
Barrandov, je tam
ta paní, co měla
krám a hospodu
v Záboří, je vdova
a bydlí v lesácké
bytovce.“ Nemohl to být nikdo jiný než Maruš Ungrová.
Bohužel jsem zrovna nebyla doma a televizi jsem si
tudíž pustit nemohla. Nějakou dobu od vysílání České tajenky jsme se neviděly a potkaly jsme se u holičky. Ma-
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ruška byla v jednom fofru – jako správná důchodkyně –
za pár hodin odjížděla na dovolenou do Itálie.
Rozhovor jsme tedy musely odložit, a protože i já jsem
často v jednom fofru, zašla jsem za ní skoro až za tři týdny po jejím návratu z dovolené. Přivítala mě kočka Pepina, která prý jen tak k někomu nejde, a než Maruška udělala kávu, měla jsem spokojenou vrnící kočku Pepinu na
klíně. Měla jsem připraveno pár otázek, na které mi Maruška ochotně a s humorem odpovídala.
Jak ses dostala do České tajenky a přihlásila ses sama
nebo tě někdo přihlásil? Bylo to tajné, že o tom nikdo
nevěděl?
Českou tajenku sleduji už dlouho, moc se mi tento pořad líbí a rozhodovala jsem se dva roky, že se přihlásím.
Nakonec to za mne udělal můj známý. Tajné to nebylo,
pár lidí o tom vědělo. Pozvali mne asi za tři měsíce po
přihlášení, natáčení proběhlo začátkem července a vysílalo se to 8. srpna. Mimochodem v ten den před dvanácti
lety odešel můj manžel.
Jaká byla atmosféra ve studiu, mě by asi hrozně znervózňovaly kamery, nedovedu si to představit. A co
Vlasta Korec, který pořad uvádí?
Atmosféra ve studiu byla senzační, příjemná a Vlasta
Korec miliónový! Musela jsem stát na stupínku, protože
jsem malá a kamery by mne špatně snímaly. Ale Vlasta
Korec mi řekl, ať se toho nebojím, že on stojí také na stupínku. Je totiž také malý. Kamery mi nevadily, ani moc
nervózní jsem nebyla, na to nebyl čas. Všichni kolem byli
milí a pozorní, v maskérně nás nalíčili, musela jsem
s sebou mít tři oblečení, oni sami vybrali to nejvhodnější
pro kamery.
Jak jsi vlastně dopadla?
Dostala jsem se do finále, ale tam jsem prohrála. Zariskovala jsem a řekla spatně tajenku.
To je ale velký úspěch, mnozí vypadnou v prvním kole….
Měla jsem ale štěstí na pěkné dárky, vylosovala jsem si
kolekci čajů, které jsem chtěla, a krásnou knihu „Milénium: Počátek.“ Z obou dárků jsem měla opravdu velkou
radost.
Uvažuješ o tom přihlásit se znovu za půl roku, jak to
umožňují pravidla?
Přemýšlím o tom, ale raději bych byla, kdyby mne opět
přihlásil někdo jiný.
Budu ti držet palce a přeji ti, aby to tvé další účinkování v České tajence dopadlo ještě lépe, abys vyhrála a
navíc si vylosovala jackpot.
Maruška je obdivuhodný člověk. Stará se o zahrádku,
kde pěstuje hlavně bylinky a květiny. Společnost jí tam
dělá Pepina, chodí s ní i na procházky jako s pejskem.
Ze 13 bylin dělá sirup, který mi dala ochutnat (byl
skvělý!!!) a představte si, že si ho ordinuje do piva! Tím
jsem asi teď prozradila tajemství jejího optimismu a vitality. Kromě toho cestuje, kamarádí se s internetem i chytrým telefonem, pustí se do úprav v bytě. Prostě se nenudí.
Jaroslava Vodičková
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Aktuality ze školních škamen
V hlavním článku ze života školy se sice ještě vracíme
k červnové rozlučce žáků 9. ročníku se zábořskou školou
(mimochodem tito žáci dosáhli výborných výsledků
v přijímacích zkouškách na střední školy – skončili mezi
prvními 23% škol z celé ČR), ale současně bych Vás chtěl
již seznámit s novinkami, které přináší nový školní rok.
V současnosti navštěvuje mateřskou školu 28 dětí
(plná kapacita), základní 78 žáků, což je o 7 více než
v loňském září. Mnoha změn doznal i učitelský sbor. Do
důchodu odešla p. uč. Morávková, školu opustili rovněž
paní učitelky Dubská, Mathis a Křivancová, pan učitel
Jirsa a asistentka pedagoga p. Stachová. O volný čas žáků
ve školní družině se od září stará p. vychovatelka Mgr.
Andrea Čížková, novými vyučujícími jsou p. Mgr. Lucie
Miklasová, Mgr. Lenka Jiroušková a Ing. Dana Šmídová,
po rodičovské dovolené se vrací p. Mgr. Kateřina Srbová.
Funkci asistenta pedagoga nově zastává p. Lenka Říská.
Stejně jako minulý rok se podařilo zachovat pestrou
nabídku zájmových kroužků. Děti mohou i nadále
navštěvovat kopanou, gymnastiku, hru na keyboard,
dovedné ruce, klub logických a deskových her, čtenářský
kroužek, náboženství a i nadále pokračuje výuka
keramiky pod záštitou ZUŠ v Blatné. Žákům, kteří mají
určité nedostatky ve vyučování, se budou pedagogové
věnovat při doučování.
Důkazem, že čas opravdu neúprosně letí, je skutečnost,
že 4. listopadu to bude již třicet let od chvíle, kdy byla
otevřena nová školní budova. Toto kulaté výročí si
připomeneme oslavou, která proběhne v sobotu 27. října.
Návštěvníci se mohou těšit na otevření nové školní
bylinkové zahrádky, fotografie z historie školy a pásmo
žáků ve sportovní hale (viz program níže). Srdečně Vás
všechny zveme.
Bohužel ne vždy provází život samé veselé zprávy.
V říjnu nás navždy opustil p. Jindřich Votava, který po
desítky let zastával ve škole pozici školníka. Ačkoli již
byl několik let v důchodu, v loňském roce se opět do
školy vrátil a zajišťoval bezvadně její hladký provoz.
Najednou je škola bez něho prázdná. Všichni na tohoto
pracovitého a spolehlivého člověka zcela určitě
nezapomenou.
MG
Tak je tu čas, kdy poslední zvonění zní
„Tak je tu čas, kdy poslední
zvonění zní, najednou smutně Ti
zní…“ Zábořskou školou se rozezní
„srdceryvné“ tóny známé písně od
skupiny Extra band (no jo, pan ředitel
je rocker, tak si holt tento song
prosadil), zvonek zvoní mnohem déle
než obvykle a z druhého patra
začínají padat balónky naplněné
konfetami. První slzy se překvapivě

nezobrazují na tvářích odcházejících deváťáků, ale stékají
jejich mladším spolužákům, kteří vytvořili dlouhý špalír.
Poté už ze schodů za tónu modernějšího songu (to víte,
současní žáci zřejmě nevyhledávají podobný styl hudby
jako jejich pedagogové) sestupuje paní učitelka se všemi
svými „miláčky“. Nyní už se opravdu vlhčí oči téměř
všem.
Není divu, školu opouští třída, na kterou asi dlouho
nezapomeneme. Díky nim se mohla škola pyšnit mnoha
oceněními z výtvarných soutěží, florbalu či atletiky.
Vždyť dvěma z nich tělocvikáři z jiných škol říkali pro
svou skvělou výkonnost „Etiopani“. Budou nám scházet.
Ale dle jejich slov v dojemném proslovu jim možná bude
„základka“ i jejich často „nenávidění, nespravedliví a
staromódní“ učitelé také chybět!

Jedna krásná kapitola života právě skončila!
Pak už se za „absolventy“ opravdu naposledy uzavřela
škola, jejich další kroky směřovaly na obecní úřad a pak
dál, do života. V tuto chvíli už začíná příběh úplně nový,
o tom už ale zase v budoucnu bude psát někdo jiný!
Hodně štěstí, deváťáci!
Text MG, foto Šárka Kučerová
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Z jednání obecního zastupitelstva
===================> Dokončení ze str. 1
11. 7. 2018 – projednávané body:

1) OZ projednalo doporučení výběrové komise, která navrhla zastupitelstvu obce Záboří ke schválení nabídku
firmy xxxxx s nabídkovou cenou bez DPH
953 303, Kč, DPH 21% = 200 194,- Kč, cena s DPH
1 153 497,- Kč. OZ schválilo jako zhotovitele akce
s názvem „Úprava veřejného prostranství.“ firmu
xxxxx.
22. 8. 2018 – projednávané body:

1) OZ schválilo prodej pozemku p. č. 416/18 o výměře
81 m2 v k. ú. Záboří u Blatné, panu xxxxx. Cena pozemku byla stanovena na 160,- Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň z převodu nemovitostí.
2) OZ rozhodlo o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství č. p. 32, a to od
1. 10. 2018.
3) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018.
4) OZ projednalo stížnost pana xxxxx ohledně potulování koček v okolí jeho domu a prodejny. Členové OZ již
podnikli kroky k vyřešení této situace a kočky by měly
být odvezeny majitelem.
10. 9. 2018 – projednávané body:

1) OZ obce Záboří projednalo a odsouhlasilo složení
hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na
stavební práce akce s názvem „Snížení energetické náročnosti komunitního centra v obci Záboří.“ Členy
komise jsou: Ing. Václav Kurz, Roman Říha, Mgr.
Ludmila Brožová.
2) OZ projednalo žádosti o pronájem pohostinství,
č. p. 32 a rozhodlo pronajmout tyto nebytové prostory
od 1. 10. 2018 panu xxxxx, Záboří, č. p. xx. Měsíční
nájemné bude ponecháno ve stejné výši, a to 2 500, Kč
měsíčně.
3) OZ zrušilo bod č. 12 z usnesení ze dne 20. 6. 2018 –
Schválení strategického dokumentu obce Záboří na
období 2018 – 2023.
4) OZ schválilo Strategický rozvojový dokument obce
Záboří na období 2018 – 2023. Tento dokument nabývá účinnosti dne 11. 9. 2018.
5) Obecní zastupitelstvo projednalo společně s panem
xxxxx různé varianty řešení situace ohledně přístřešku, který pan xxxxx postavil na pozemku obce Záboří.
Bylo zjištěno, že pan xxxxx vlastní pozemek, přes který vede část obecní cesty směrem na Kátovsko. Předem
byla domluvena výměna těchto pozemků. Po zjištění
přesnějších údajů o pozemcích bude následně situace
řešena.
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10. 9. 2018 – projednávané body:

1) OZ projednalo a schválilo návrh hodnotící komise na
zhotovitele akce: „Snížení energetické náročnosti
komunitního centra v obci Záboří“ a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou xxxxx,.
Nabídková cena této firmy byla ve výši
2 647 196,05,- Kč.
2) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
3) OZ schválilo prodloužení nájemních smluv panu
xxxxx č. p. xx a paní xxxx v č. p. xx. Smlouvy se
prodlužují od 24. 9. 2018 na rok.
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
předala nejdříve dětem z naší
mateřinky, které nacvičily pro
tuto příležitost se svou paní
učitelkou pásmo hezkých
básniček.
Pan starosta potom ve
svém projevu přivítal Terezku
a Vašíka 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.

Nejmenší zábořští občánci v náručí maminek.
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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Z činnosti TJ ZD Záboří
Počasí v říjnu popravdě stále připomíná
to letní, a tak nám možná přijde divné, že
prázdniny už jsou téměř dva měsíce minulostí. I o těch letošních se sport v Záboří
točil kolem dvou největších sportovních
akcí – Memoriálu M. Petráška a F. Škody v tenisu a volejbalové Zábořské smeče. V obou těchto turnajích se neztratili ani domácí sportovci.
Nezaháleli ani turisté, kteří po neúspěšném silvestrovském výstupu na Boubín tentokráte tento šumavský vrchol pokořili.
Nezapomeňme ani na Rally Pačejov, jehož jedna rychlostní zkouška již po několikáté křižovala obec Záboří.
Zábořští sportovci sice neseděli v kokpitu závodních vozů, ale vzorně se starali o vyschlé a hladové krky všech
fanoušků motoristického sportu.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již stolní tenisté a volejbalisté reprezentují Záboří v další sezóně okresního
přeboru, a proto jim popřejme co možná nejlepší umístění
v soutěži a hlavně zdraví, aby si mohli naplno užít všech
krás sportu.
MG
Memoriál Miroslava Petráška a Františka
Škody v tenisu
Ač se to zdá až neuvěřitelné, 7. července 2018 se na
zábořských kurtech konal tenisový turnaj čtyřher v tenisu,
který již 15 let nese jméno Miroslava Petráška a 8 let i
Františka Škody.
Památku obou zábořských tenistů přijelo vzpomenout
celkem 11 dvojic složených z hráčů ze Záboří, Blatné,
Strakonic, Radomyšle a Prahy.
Po lítých bojích v základních skupinách se vykrystalizovala čtveřice týmů, která bojovala o postup do finále.
V prvním semifinále porazila dvojice Bálek, Josef Slavík
pár Švejda, Jiří Slavík a ve druhém Fiala s Vykopalem
zvítězili nad Koubkem s Primasem 6:3.

Memoriál již tradičně proběhl za krásného počasí, o
žíznivé a vyčerpané tenisty se vzorně staraly Olina Mertová s Martinou Petráškovou. Poděkování si zaslouží i
sponzoři: Martin Říha – Duotip, Radek Šimsa – Služby,
mechanizace, zemní práce, Strojírna, s.r.o. Strakonice,
Hradský Petr – Jatky Strakonice, Ing. Miroslav Augustin a
Ing. Josef Slavík.
Doufejme, že i za rok se podaří stejně důstojně uctít
památku Míry Petráška a Fandy Škody.
Text Josef Slavík a MG, foto Martina Petrášková
Zábořská smeč
Poslední srpnovou sobotu každoročně ožijí všichni zábořští sportovní příznivci, hlavně Ti, co mají
rádi odbíjenou. Už nikdo si snad
nedokáže představit, že by v tomto
termínu nenavštívil Zábořskou
smeč, tradiční klání smíšených
družstev ve volejbalu.
Letošní léto se neslo převážně
ve znamení slunečních paprsků a
tepla, bohužel zrovna v den konání
turnaje se počasí příliš nepředvedlo. Chladnější klima sice možná některé milovníky tepla
odradilo, ale hráčům šesti přihlášených týmů příliš nevadilo. A tak se na dvou kurtech odehrávaly líté boje, kterých se zúčastnila i dvě družstva domácích Žížal.

Zábořská smeč 2018 může začít!

Všichni účastníci turnaje pohromadě.
Ve finálovém utkání tedy mohli zábořští diváci fandit
domácímu „nestorovi“ Pepovi Slavíkovi, který se svým
spoluhráčem slavili po výhře 6:4 celkový triumf.

Od prvních zápasů bylo jasné, že se o vítězství poperou hráči z Rožmitálu a Strakonic a ostatní týmy se budou
muset spokojit s bojem o třetí místo. V něm nakonec domácí porazili Blatnou a mohli nad hlavy pozvednout
bronzový pohár. Škoda jen, že nakonec nedošlo
k očekávanému finále, neboť strakoničtí obhájci vítězství
nakonec do posledního zápasu nenastoupili. Vítězem turnaje se tak stali po zásluze Rožmitálští.
Doufejme, že se příští rok, podobně jako v minulých
letech, vrátí na kurty sluníčko a Zábořská smeč přivítá
snad i více družstev, než tomu bylo letos.
Text MG, foto Petr Pavlík ml.
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Významného výročí se dožívají

Vzpomínka na Jindřicha Votavu
Dne 3. října 2018 navždy odešel z našich řad
pan Jindřich Votava. Těžko
se budeme smiřovat s tím,
že už ho nikdy nepotkáme,
že nikdy nezajde mezi
„kluky“ do zábořské hospůdky. Těžké je najít slova
útěchy pro jeho rodinu.
Přesto je to tak. Velmi nečekaně odešel milující
manžel, tatínek a dědeček.
Opustil nás velký kamarád,
opravdový zábořský patriot,
velmi obětavý a pracovitý
člověk, který se celý život
angažoval při různých akcích a nikdy nikomu neodmítl
podat pomocnou ruku.
Jindrův odchod velmi zarmoutil Sbor dobrovolných
hasičů v Záboří, tělovýchovnou jednotu, obec Záboří, ale i
základní školu, ve které po mnoho let pracoval. Ve všech
těchto organizacích zanechal nesmazatelnou stopu a jeho
osobnost v nich bude strašně moc chybět!
Čest jeho památce!

Říjen

Listopad

Prosinec

Věra Veselá
Marková Marie
František Marek
Jiří Bártík
Anežka Antonyová
Josef Mašek
František Brada
Václav Běle
Jaroslava Slavíková
Jaroslav Mlíčko
Jaroslava Cihlová

86 let
84 let
60 let
60 let
81 let
80 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Noví zábořští občánci
Od vydání posledního čísla
Zábořského
zpravodaje
se
v Záboří narodilo několik nových
zábořských občánků:
6. 7. 2018 - Ondřej Růžička
17. 9. 2018 - Václav Machovec
17. 9. 2018 - Stela Karlíčková
Popřejme tímto jménem obce Záboří všem třem
dítkám na jejich dlouhou cestu životem hlavně hodně
zdraví a štěstí!

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 3. listopadu 2018 od 9.00 do 11.00
hod. Kontejnery budou přistaveny na dvou
místech:
 na návsi „U Louže“
 v areálu čistírny odpadních vod

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