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Slovo starostky obce Záboří
Vážení a milí spoluobčané,
další rok se nám opět chýlí ke konci a přípravy na Vánoce vrcholí. Věřím, že i během příprav si najdete chvilku času na přečtení posledního letošního Zábořského zpravodaje.
Rok 2018 byl ve znamení voleb do obecních zastupitelstev. Z původních 9 členů se počet zastupitelů v naší obci snížil na
sedm, protože více kandidátů se bohužel nepřihlásilo. K velké změně došlo i ve funkci starosty, kterou po osmi letech opustil
Ing. Václav Kurz. Nově zvolené zastupitele tedy čeká velký kus práce, ale věřím, že společnými silami všechno zvládneme. Od
ustavujícího zasedání OZ proběhla již 2 další zasedání, během kterých jsme řešili převážně záležitosti, které se musí dokončit
do konce roku 2018, a zároveň jsme již začali plánovat na rok 2019. Čeká nás také dokončení akcí, které byly schválené minulým zastupitelstvem. Tímto bych chtěla předchozím zastupitelům poděkovat za práci, kterou pro naši obec odváděli během
uplynulých čtyř let.
Na závěr bych vám všem chtěla jménem zastupitelstva popřát krásné vánoční svátky, plné klidu a pohody a úspěšný vstup
do nového roku. Doufám, že se uvidíme 21. 12. 2018 na tradičním adventním koncertě.
Mgr. Ludmila Brožová, starostka obce
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Oslava vyhlášení samostatnosti
v Záboří
Ke sto letům republiky bylo mnohé
z historických událostí zmíněno paní
Jitkou
Říhovou
v minulém zpravodaji. Já jsem se tedy
zaměřila na to, jak
to mohlo u nás, v Záboří, asi vypadat. Původně to byl úkol
do dějepisu, protože nemít takhle “zažraného učitele” (on
mi to určitě odpustí) do dějepisu, tak bych se asi ke kronice vůbec nikdy nedostala.
Pojďme tedy společně poskočit až k roku 1918, k roku,
který nás všechny dnes zajímá. V naší obecní kronice, jež
byla založena právě toho roku 1918, se můžeme dočíst
spoustu informací k různým rokům, ale rok 1918, je jedním z nejméně obsáhlých. Je zde zdůrazněno, že mezi roky 1912 - 1919 (kdy zde byla dobytčí nemoc) není moc o
čem psát. Proto buďme rádi za to, co se teď dozvíme.
V Záboří byla pořádána velká národní slavnost. S radostí se chopili občané této příležitosti a po celý týden se
v celé obci konaly přípravy - výsledek byl skvělý. Všechny chalupy byly vyzdobeny, z budov vlály české i československé prapory, ba i slavnostní brány nechyběly. Ačkoliv bylo nepříjemné počasí, sešlo se veliké množství lidu. Po 10. hodině byl uspořádán průvod po návsi, s hudebním doprovodem se ubíral do kostela. V čele průvodu
jeli sedláci, za nimi školní mládež a družičky, pak dívky
v krojích, sbor dobrovolných hasičů. Je zde i zmínka, že
kostel svatých patronů Petra a Pavla nebyl již takovou dobu takhle zaplněn.
Lid byl poučen o významu svobody, nabádán k lásce,
vzájemné pomoci. Proběhla modlitba za vlast a nový stát,
poté chrámový sbor přednesl českou “Procházkovou mši”
- po mši svaté všichni zpívali “Českou národní hymnu” za zvuku písně “Hej Slovane!” se průvod opět ubíral na
náves před zdejší “sál“. Zde blatenský dp. Václav Zeman
pronesl řeč, ve které nikoho nešetřil, promluvil o utlačování Habsburky a vyložil lidu, kdo se vlastně přičinil,
abychom ze sebe svrhli ta těsná pouta. Za hřímavého provolání slávy prof. Masarykovi, Benešovi, českým legionářům a Československé republice skončil. Sbírka, která byla učiněna ve prospěch pozůstalých po padlých legionářích, vynesla 142 Kč.
Tohle je výsledek mého “bagrování” - pro někoho může být úspěšný, pro někoho vůbec ne. Pro mě osobně je to
mnoho informací, nad kterými je důležité se v dnešní době pozastavit.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Jitce Říhové, která mi poskytla materiál. A popřát nejen naší republice, ale
hlavně naší skromné obci - hodně zdaru! A třeba opět za
dalších sto let nějakou podobnou slavnost!
Text: Kristýna Balková
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Úcta k předkům
V souvislosti s článkem Týnky Balkové si dovolím
ještě jedno nahlédnutí do kroniky, a to o necelých 20 let
později. V roce 1937 byl slavnostně odhalen pomník Památce padlých vojínů ze Záboří v letech 1914 – 1918, který nese jména dvanácti statečných mladých mužů, zábořských rodáků:
Ing. Nachtman Jindřich, nadporučík
Klečka Václav
Bartoš Václav
Hanzlík Bohumil
Klepsa František
Pražák František
Koutenský Václav
Koutenský Josef
Třeštík Karel
Tramba Josef
Vlk František
Novák František

*1885
*1885
*1894
*1882
*1884
*1884
*1889
*1881
*1895
*1887
*1895
*1888

+1918
+1914
+1915
+1915
+1915
+1916
+1918
+1916
+1917
+1917
+1917
+1918

Až 19 let po válce bylo určeno vhodné místo pro tento
památník. Z kroniky, ze které čerpala v předchozím článku Týnka (je k dispozici v digitálním archivu
https://digi.ceskearchivy.cz/kroniky-soka_strakonice)
a
kterou do své knihy „První světová válka a vyhlášení samostatnosti v Blatné r. 1918“ použil Jan Olejník, se
dozvíme o výjimečnosti tohoto památníku i o výjimečnosti přístupu lidí k významnému mezníku dějin našeho národa:
„Letošního roku shodly se sbor dobrovolných
hasičů a obecní zastupitelstvo, postaviti památník
– pomník – vojínům zdejším padlým ve světové
válce. Dlouho nebylo
možno nalézti vhodné
místo pro něj až konečně
určeno na návsi před Křivancovými čp. 26 „U Kalistů“. Plán na něj provedl
mistr
kamenický
z Blatné pan Muzika a
sice takový, že vůkol daleko široko není. Skládá se
Titulní strana knihy
z deseti kusů v ladný celek
Jana Olejníka
sestavených, který vypracoval a postavil zdejší
kamenický dělník Vít Hrubeš za pomoci některých dalších
kameníků. Železné oplocení provedl František Klas, strojní zámečník v Záboří, hlavu Kristovu na něm daroval
zdejší duchovní správce P. Václav Bodlák, farář.
Slavnost posvěcení pomníku padlých konána byla dne
17. května 1937. Slavnost neobyčejně krásná, na kterou
snad Záboří nezapomene. Slavnosti té se zúčastnil sám
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pan okresní hejtman z Blatné pan Miroslav Lapáček
s chotí a dceruškou a okresní tajemník pan Miroslav Vrána, dále sbory dobrovolných hasičů: Záboří, Bratronice,
Čečelovice, Mečíchov, Doubravice, Jindřichovice, Blatenka, Tchořovice, dále Jednota legionářů Blatná, národní stráž Strakonicka a ještě mnoho jiných hostí z blízka i
daleka. Průvod ku pomníku byl velkolepý a tak uspořádaný, že Záboří ještě takového průvodu nevidělo – napřed
hudba pana Balka z Hvožďan, za ní hned ve smutečních
šatech ženy a matky padlých vojínů, pak školní mládež se
sborem učitelským, pak okresní hejtman, obecní zastupitelstvo se starostou Františkem Pražákem, pak legionáři,
četnictvo, hasiči a pak nepřehledný zástup lidstva, takže
byla celá náves před sálem hlava na hlavě. Před pomníkem upraven krásný oltář. Pan starosta obce přivítal
všechny hosty jak pana okresního hejtmana, tak i ostatní
korporace, načež duchovní správce P. Václav Bodlák měl
příležitostné kázání před pomníkem, poděkoval všechněm
za účast, soustrastný projev tlumočil rodičům a vdovám
padlých a potěšil je věcnou odměnou jejich strádání a
smrti tam na věčnosti. Pak posvětil pomník, přičemž po
celou slavnost stráž dva ruští legionáři drželi a sloužil mši
svatou za spásu duší těch padlých vojínů. Při mši svaté
hrála hudba mariánskou píseň s několika složkami a potom přednesly družičky básně Padlým rekům a Zborovským hrdinům, našim padlým bratrům. Hudba zahrála
Hoši od Zborova, přičemž byly vyzváněny slavné hrany
padlým.“
Lidé si připomínali konec hrozných útrap světové války a jistě i statečnost tisíců mužů, kteří museli obléknout
vojenskou uniformu a jako rakousko-uherští vojáci nastoupit do zákopů za císaře pána a jeho rodinu. Oslavovali
i legionáře, kteří z řad dobrovolníků a zajatců odmítali
návrat k rakouské armádě a přidali se na stranu dohodových mocností. Jedním z hlavním momentů, který významně přispěl k formování nové republiky, byla totiž
Masarykova výzva k založení prvního československého
zahraničního vojska na francouzské, italské a ruské frontě.
Mgr. Olejník na základě celostátního soupisu legionářů,
který je uložen v archivu Československé obce legionářské v Praze (soupis byl prováděn v roce 1918 a doplňován
ve 20. letech minulého století) zaznamenal ve své knize
dalších 13 zábořských rodáků -legionářů, kteří na pomníku nejsou uvedeni:
Kaizer Václav
Klas Eduard
Křivanec František
Křivanec Josef
Matoušek Karel
Pražák Václav
Tramba František
Třeštík Gabriel
Třeštík Jan
Třeštík Jan
Třeštík Václav
Vlk František

* 1892, Rusko, úderný prapor
* 1894, Rusko, 1. divize 3. baterie
* 1880, Rusko
* 1889, Rusko
* 1892, Rusko, 7. pluk
* 1894, Itálie, 32. pluk
* 1896, Itálie, 35. pluk 3. rota
* neuvedeno, Rusko
* 1898, Itálie, 31. pluk 6. rota
* 1880, Itálie, 34. pluk
*1898, Itálie, 31. pluk 6. rota
*1896, Itálie, 33. pluk 11. rota

Vlk Václav

*1881, Itálie, 33. pluk 3. rota

Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 140 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů – oficiální označení příslušníka vojska).
Celkem padlo 5 152 československých legionářů, z toho
4 112 v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii. Z celkového
počtu padlých Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří ve Velké
válce bojovali, tvořili padlí legionáři 4 %.

Pomník padlým v Záboří při oslavách SDH.
Úcta k předkům je na místě i po sto letech – jsou to
skutečná jména, skuteční lidé, kteří stáli na počátku našeho státu, bojovali za naši samostatnost, za naši vlast – za
naše generace. Dějepis není jen nuda dat, dějepis psali naši dědové a pradědové, píšeme ho my - a já děkuji pro
změnu Týnce za její zájem a za to, jak se tím báječně
„probagrovala“.
Text Jitka Říhová zdroj J. Olejník

Mikuláš v Záboří
V neděli 9. prosince se
v kulturním domě v Záboří
setmělo, všude byl cítit zápach síry a slyšet řinčení
řetězů. Na podiu v sále se
totiž rozhostilo peklo. Sice
se mezi zúčastněnými určitě
vyskytli i hříšníci, ale nakonec se všechna dítka dočkala odměny od hodného Mikuláše a peklo neschvátilo
ani jednoho živáčka. O dobrou atmosféru se tradičně
postaral pan František Mareš. Jedinou kaňkou na vydařeném odpoledni pak byl jen malý počet návštěvníků,
vždyť pouhých 17 dětí je na Záboří opravdu velmi málo.
Zřejmě už se po nadílce ve škole a návštěvě čertovské suity v domovech rodičům nechtělo své ratolesti trápit potřetí. Tak snad alespoň na dětském maškarním plese bude
účast mnohonásobně vyšší.
Text MG, foto M. Petrášková
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Aktuality ze školních škamen
Rozsvícené vánoční stromky, vůně cukroví, koledy, tyto tradiční atributy nám jasně naznačují, že čas Vánoc se
nezadržitelně blíží. Většinou však svátkům klidu a rodinné pohody předchází poměrně hektické období. Nejinak
tomu bylo v poslední době i v ZŠ Záboří. Během posledních dnů se žáci a ani učitelé v podstatě nezastavili.
Koncem října vyvrcholily přípravy největší školní akce
za poslední léta – oslavy 30 let od otevření nové školní
budovy. Z této slavnosti si v tomto čísle můžete prohlédnout několik fotografií, obsáhlejší článek vyšel
v SOBáčku a v Strakonickém deníku. Nedlouho poté proběhla za účasti rodičů adventní dílna a hned o dva dny
později ovládli zábořskou školu čerti. Po týdnech tréninku
se do obhajoby loňského úspěchu vydaly i florbalistky.
Je tedy jasné, že všichni už pomalu vyhlížejí poklidný
vánoční čas. Já bych Vám všem jménem svým, ale i všech
zaměstnanců a žáků školy popřál opravdu klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a energie v roce
2019!
Michal Gutwirth

však musíme už dobře číst, abychom mohli být pasováni
na čtenáře.
Přeji svým malým prvňáčkům při čtení mnoho radosti,
zábavy a dobrodružství, které jim čas strávený nad knihou
určitě přinese.
Text a foto Dana Stejskalová, třídní učitelka

Adventní dílna
Na naší škole se stalo tradicí, že se každý rok
v prosinci pořádá adventní dílna. Pro ty, kteří měli chuť si
něco vyrobit, nebo se jen pokochat, byly dveře naší školy
opět otevřené. U vchodu byl každý přivítán, pro všechny
byl přichystán zákusek a přáníčko a zároveň si každý
mohl koupit nějakou vánoční dekoraci. Poté mohli příchozí pokračovat do prvního patra školy, kde už vyrábění
bylo v plném proudu. Děti, ale i rodiče si mohli pod vedením učitelů vyrobit maličkost z papíru, dřeva, látky, vlny,
oříšků a dalších materiálů. Pod rukama jim začaly vznikat
různé vánoční ozdoby, stromky, věnce, magnetky na lednice nebo zvířátka. Každý vyráběl podle svého vkusu a
všechny výrobky se moc povedly.

Slavnost slabikáře
Naši letošní prvňáčci zažili ve středu 14. listopadu
svou první slavnost.
Než dostali svůj Slabikář – první knihu, kterou již sami
budou číst, plnili úkoly, aby osvobodili princeznu „Větu“
nebo prince „Větíka“. Na návštěvu zavítali do třídy i žáci
z 2. ročníku, aby své kamarády povzbudili a podívali se,
jak prvňáčkům jde čtení slabik, slov a jednoduchých vět.
Po splnění všech úkolů obdržely děti obrázek osvobozené
postavičky, který si nalepily do pracovního listu. Pak došlo na velké gratulace a samozřejmě fotografování.

Za chvíli vznikne krásný vánoční výrobek!
Všem děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další
společné setkání v naší škole.
Kristýna Lávičková, 9. třída

Mikulášské řádění ve škole

Prvňáčci se svou první knihou!
Na závěr slavnosti patří oslava. Každý žáček dostal
Slabikář, pamětní list a navíc sladkou odměnu.
Byl to hezký den a další nás čeká, až Slabikář přečteme. Pozveme již i své rodiče a kamarády ze školky. To

A je to tady zase - řinčení řetězů, rány na dveře, prostě
obrovský rachot… děti vyhlížejí Mikuláše i jeho pomocníky, zpytují svědomí, sem tam i slzička ukápne…učit se
moc nedá, protože kdo by v téhle atmosféře lovil v hlavě
anglická slovíčka nebo počítal zlomky…každý rok je to
stejné, prostě mikulášská nadílka v zábořské škole se vším
všudy.
I letos vzniklo v jedné třídě strašidelné peklo, kde se
vážilo na čertovské váze (protože Luciferovi pomocníci
musí vědět, kolik těch hříchů vůbec máte) a četlo se
z Pekelné knihy (a to nejen dětem, obviněny byly i některé paní učitelky). Ti, co obstáli, pak vyplňovali různé kří-
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žovky a hádanky, ti hříšní zase skládali v pekle dříví, hráli
s čerty karty a pili nápoj nevábné chuti a vůně. A samozřejmě došlo i na básničky a ti hodnější i ti méně hodní
nakonec dostali krásně vyzdobené balíčky se sladkou odměnou.

Tak co se o těchto hříšnících píše v knize pekel?
Velké díky opět patří našim deváťákům, kteří celou
akci připravili.
Text a foto ŠK
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Okresní finále ve florbalu
V loňském roce se děvčatům podařil opravdu husarský
kousek, když vítězstvím v okresním finále ve florbalu a
krásným 5. místem v kraji dosáhla opravdu historického
úspěchu. Letos ale bylo již předem jasné, že tento výsledek bude jen velmi těžké zopakovat. Jako každý rok došlo
k tradiční generační výměně, při které tým opustila polovina hráček, které bylo téměř nemožné nahradit. Do Strakonic tak vyrazila velmi omlazená sestava, která si kladla
za cíl hlavně sbírat zkušenosti.
Již úvodní zápasy naznačily, že na nejvyšší příčky tentokráte děvčata myslet nemohou, neboť v týmu se nenašel
nikdo, kdo by byl schopný vstřelit branku. Přesto se zábořské florbalistky rvaly jako lvice a v žádném případě na
hřišti ostudu neudělaly. S většinou týmů držely krok, ale
vinou střelecké nemohoucnosti odcházely téměř z každého utkání s jednobrankovou ztrátou.
V posledním zápase se dívky konečně prosadily i střelecky a s blatenskou TGM tak uhrály alespoň jedno remízové utkání.

Mateřská školka v předvánočním čase
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se MŠ Záboří zaplnila dětmi s
rodiči, neboť se školka proměnila ve vánoční dílnu s velmi pěknými a zajímavými výrobky. Všechno si pro děti
připravily paní učitelky se školní asistentkou a zapojily se
i dvě šikovné maminky. Děti si vyzkoušely svoji zručnost
při práci s papírem i s netradičním materiálem, jako je sůl,
třpytky a přírodniny. Do svých činností vložily svoji trpělivost i hravost a i s malou pomocí rodičů všechno
zvládly.

S pomocí rodičů dokážeme velké věci!
Závěrem se děti pustily do napečených dobrot a rodiče
si popovídali nad hrnečkem kávy. Děti z MŠ odcházely
s nadšením, jiskrou v očích a s úsměvem na tváři. S pocitem tepla u srdce za dobře odvedenou práci si odnášely
své výrobky domů.
Text a foto Lenka Končelová

I přes fakt, že tentokráte tým nedokázal atakovat medailové pozice, jak jsme byli několik let zvyklí, předvedly
holky bojovný výkon, který dává naději, že s nabytými
zkušenostmi a při píli na tréninku zase za rok mohou zábořské hráčky atakovat vyšší příčky, než tomu bylo letos.
Text a foto MG
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Fotografie z oslav 30 let od otevření nové školní budovy
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Z jednání obecního zastupitelstva

Kronika obce 2017

5. 11. 2018 – ustavující schůze OZ - projednávané body:

Rok 2017 v České republice mohl být vnímán jako rok
pevné ekonomické stability, neočekávaných politických
změn včetně vládní krize, sportovních úspěchů povzbuzujících národní hrdost, výjimečných kulturních událostí, ale
i obav z uprchlíků, teroristických útoků či dopadu voleb
v USA či BREXITu. Mnozí z nás jej ale považují z osobního hlediska za rok obyčejného lidského života s každodenními starostmi i radostmi! Žádná kronika však neobsáhne životní příběhy, úspěchy či neúspěchy, prosté lidské
štěstí ani lidské tragédie každého z obyvatel. Kronikář obce má prvořadý úkol - zachytit zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím.
Od roku 2006 úlohu kronik v České republice určuje
zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ze dne
14. března 2006. Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec, může být vedena jako ručně psaná
kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě
s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého
kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. A právě elektronické
zpracování s následným výtiskem jsem pro zpracování
obecní kroniky pro rok 2017 poprvé zvolila. Na celkem
85 stránkách formátu A4 jsou shrnuty události doma i ve
světě - od politiky přes kulturu až po sport, aktivity obecního úřadu včetně jednání zastupitelstva, provozovny
v Záboří, spolková a kulturní činnost, společenské a sportovní události – vše s doprovodnými fotografiemi a naskenovanými podklady (pozvánkami, plakáty, novinovými články apod.) Do kroniky může kdokoliv již nyní nahlédnout na místním obecním úřadě, po dohodě buď pod
dohledem kronikáře, nebo pracovníka úřadu, lze si pořizovat výpisky, ale nelze ji ofotit, kopírovat či zapůjčit
k prostudování domů.
Samozřejmě, není reálné být jako kronikář všude a u
všeho, dovolím si tedy jmenovat ty, kteří mi při zpracování pomáhali - posílali informace, fotografie či další podklady:
Květuše Krejčová, Věra Češková, Martina Petrášková,
Olga Mertová, Hana Šourková, Veronika Škodová, Ludmila Hrubá, Michal Gutwirth, Marcin Piasecki, Rudolf
Hušek, Lukáš Filipčík, Petr Sotona a v neposledním
Ing. Václav Kurz. Upřímně si vážím jejich pomoci a
vstřícnosti, všem patří můj velký dík. Zcela výjimečné
poděkování bych chtěla vyjádřit panu Jaroslavu Vorbovi
za půvabnou tématickou ilustraci, kterou jsme dokázali za
pomoci pana Michala z Blatenské tiskárny dostat i do této
„digitální“ kroniky, a paní Jaroslavě Vodičkové za krásné
fotografie a za to, s jakou hrdostí reprezentuje naši obec
v okresních denících a SOBáčku.
Rok 2018 se chýlí ke konci a „sběr dat“ se bude zase
opakovat. Předem děkuji za pochopení, za reakce na mé
výzvy a budu velmi ráda za fotografie z akcí či krásné zábořské přírody.
J. Říhová, kontakt tel.604932548, rihousci@seznam.cz

Zastupitelstvo obce Záboří:

1) určilo ověřovateli zápisu Michala Běleho a Michala
Říšského a zapisovatelem Blanku Potůčkovou.
2) schválilo program ustavujícího zasedání.
3) schválilo zvolení jednoho místostarosty.
4) schválilo volbu starosty, místostarosty a členů výborů
obce aklamací.
5) zvolilo starostkou obce Mgr. Ludmilu Brožovou.
6) zvolilo místostarostou obce Pavla Marka.
7) zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou
tříčlenné.
8) zvolilo předsedou finančního výboru Vladimíra Čapka.
9) zvolilo předsedou kontrolního výboru Michala Říšského.
10) zvolilo členy finančního výboru Blanku Potůčkovou a
Michala Běleho.
11) zvolilo členy kontrolního výboru Petra Majera a Marii Antonyovou.
22. 11. 2018 – projednávané body:
Zastupitelstvo obce Záboří:

1) projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2017/2018.
2) projednalo a zamítlo zřízení pobočky Pošta Partner.
3) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy manželům
XXXXX, č. p. XX do 30. 11. 2019.
4) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018 a
schválilo rozpočtové opatření č. 10/2018.
5) projednalo dotace na topnou soustavu v komunitním
centru č. p. 4 a odložilo rozhodnutí do příští schůze.
6) schvaluje podání žádosti o investiční dotaci pro jednotky SDH na rok 2019.
7) schvaluje podání žádosti o dotace POV.
8) seznámilo se s návrhem p. XXXXX na změnu územního plánu obce Záboří a dále tuto situaci řeší.
9) schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2019.
10) projednalo a schvaluje:
- vymalování chodeb ve sportovní hale.
- bezplatnou kontrolu obecního rozhlasu.
- možnosti zabezpečení sportovní haly.
- zdobení vánočního stromku na návsi 1. 12.
2018 ve 14.00 hod.
- konání tradičního Vánočního koncertu dne
21. 12. 2018 od 17.00 hod.
- průběh prací na veřejném osvětlení za rybníkem
Pátek.
Za zastupitelstvo Blanka Potůčková
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Významného výročí se dožívají

Co nás čeká v nejbližší době v Záboří
Zimní počasí většinou svádí k lenošení. Ale věřte, že
Ti, kteří neradi sedí doma a raději tráví čas ve společnosti,
budou mít v nejbližší době několik možností, jak strávit
volné chvíle mimo svůj domov.
21. prosince zazpívají koledy na zábořské návsi žáci
základní a mateřské školy, program poté bude pokračovat
koncertem p. Smíškové v zábořském kostele. Poslední
den v roce pořádá turistický oddíl silvestrovský výšlap po
okolí.
Devatenáctého ledna shrnou rok 2018 členové SDH na
valné hromadě, na kterou navazuje hasičský ples doprovázený kapelou „Trio cross“. Taneční sezóna pokračuje
16. února plesem sportovním, na kterém po několikaleté
odmlce zahraje vodňanská skupina „Pozor, vizita!“. Tečku za plesovou sezónou napíše 23. března „Rodičovský
ples“ a kapela Avengers“.
Na své si přijdou i příznivci sálové kopané. Ještě
v letošním roce, 29. 12., se v Záboří koná dorostenecký
turnaj, 12. ledna rovněž v Záboří proběhne velmi kvalitně
obsazený Jihozápadní pohár za účasti týmů z krajských
soutěží.
Příznivci volejbalu mohou přijít fandit 9. února a
6. dubna zábořským ženám v okresním přeboru, jejich
mužské protějšky se na domácí palubovce představí
23. března.
Na všechny tyto události bychom Vás rádi pozvali a
doufejme, že nezůstanete, Zábořáci, zalezlí za pecí.
MG

Leden
Únor
Březen

Emílie Klugnerová
František Bašta
Emílie Klečková
Anna Jiřincová
Bohumil Hrubý
Anna Votavová

92 let
70 let
70 let
83 let
75 let
65 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

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