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Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané.
Dovolte mi, abych se
trochu poohlédl za letošním rokem. Bohužel nás
stále pronásleduje přívlastek covidový. Ale i tak jsme
toho v naší obci zvládli
hodně. Děkuji celému zastupitelstvu, za vydatnou
pomoc a také děkuji SDH a
TJ ZD Záboří. Samozřejmě i vám všem, kteří jste
přiložili ruku k dílu. Hodně jsme letos opravovali a
renovovali naše nemovitosti a upravovali veřejné prostranství. Vše, co se nám
podařilo dotáhnout do
zdárného konce, je ku prospěchu celé obce a pro
usnadnění a zpříjemnění
života nás všech. Je nám
jasné, že máme pořád co dělat a co zlepšovat. Proto také na příští rok máme plno plánů, na kterých jsme již začali pracovat a
připravovat dokumentaci. Bohužel nic není tak lehké a snadné, jak se může mnohým z vás zdát. Ať už se jedná o získání potřebné dokumentace anebo o finanční stránku projektů. Snažíme se využívat vyhlášené dotační výzvy, bez kterých by bylo
těžké některé velké projekty financovat.
V letošním roce se konečně začala rozjíždět kultura a také sportovní aktivity, které ovšem byly ovlivněny děním kolem
nás. Spolkům a ZŠ a MŠ Záboří nebylo dovoleno uspořádat tradiční plesy, na které jsme se mnozí těšili. Ani tolik oblíbené sezení pro ženy na den MDŽ nebylo možné organizovat. Začátek léta už byl přívětivější a mohli jsme se pobavit na tradiční
Zábořské pouti a na dalších akcích jak v areálu Pod Lípou, tak v naší Zábořské hospůdce. Sportovci také neváhali. Jak to šlo,
využívali naše sportoviště a zúčastňovali se různých sportovních klání.
S příchodem podzimního období nám přišla další covidová vlna a kultura i sportovní aktivity jsou opět v útlumu. Ale věřím, že za přispění nás všech se budeme moci brzy opět společně a bez omezení bavit.
Na závěr bych vám chtěl jménem celého zastupitelstva poděkovat za spolupráci. A hlavně vám všem popřát krásné svátky
vánoční, plné pohody, klidu, smíchu. Ať jste obklopeni svými rodinami a přáteli. A do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a
lásky, protože to vše je moc důležité.
Krásný nový rok přeje
Michal Říšský, starosta obce
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Cestování do vzpomínek aneb
divadelní okénko do minulého století
Co je pro jednoho hromada zbytečných zatuchlých
věcí, je pro druhého učiněný poklad. Takovým pokladem
jsou jistě nejen pro mne archiválie Divadelního kroužku
Osvětové besedy v Záboří u Blatné z padesátých let
minulého století. Černobílé fotografie, originální
divadelní plakáty, scénář s poznámkami režiséra, návrhy
a rozkresy kulis – takové poklady se mi dostaly do rukou
a jistě dnes vzpomínkou potěší mnohé z vás.

Již jsme psali článek o obrazu Strakonický dudák,
který je umístěný v kanceláři obecního úřadu. Nyní
budou pečlivě archivovány na úřadu i tyto další
dochované materiály, které poskytl pan Pavel Blažek
z pozůstalosti po svých rodičích, dále darované fotografie
od pana Noska, jehož manželka Anna Poklopová
pocházela ze Záboří. Kopie dokumentů a skeny fotografií
budou přílohou obecní kroniky 2021, rovněž budou
zakomponovány v jejím obsahu.
Součástí dokumentů jsou především krásné fotografie,
a to z představení Muziky, muziky, Její pastorkyňa,
Maryša, Naši furianti a samozřejmě v neposledním
Strakonický dudák. Plakáty navíc dokladují, že se zde
hrála i Jiráskova Lucerna či hry L. Stroupežnického
Zvíkovský rarášek a Paní Mincmistrová.
Dochované plakáty dodané
z tiskárny v Blatné, jsou ve velmi
pěkném stavu, jen málokteré
potrhané, byť poválečný papír je
velmi nekvalitní. Právě z plakátů
se dozvídáme zásadní důkazy o
činnosti
spolku
a
jména
aktivních členů. Hry režíroval
většinou Dr. Karel Černý,
režisérem byl i Jan Dvořák.
Představení doprovázela hudba
ZK ČZM Strakonice, kterou řídil
A. Matoušek, nácvik písní vedl
J. Buček a R. Goldeggová, nápovědu a inspicie
zastupovali J. Žák a E. Kulovaný. Kostýmy dodávala
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A. Tvrdková, Praha. Nejobsazovanější herečkou hlavních
rolí byla paní E. Blažková a V. Říhová (Veselá), z pánů
herců pak F. Blažek a V. Hrubeš – oba měli na starost i
scénu a stavbu kulis. Za další často obsazované herce si
dovolím vyjmenovat: A. Poklopová, R. Divišová,
E. Kulovaná, Z. Černá, M. Hanzlíková, J. Štěpánková ,
V. Pochmanová,
M.
Doležalová,
B.
Žáková,
A. Němečková, M. Štěpánková, J. Vydra, V. Zemen,
F. Křivanec, J. Hejl, V. Blovský, V. Diba, J. Černý,
J. Jakš, M. Čad.
Představení se odehrávala v přírodní scenérii na farské
zahradě, na sále hostince U Divišů nebo v sále Jednoty u
Říhů.
Z plakátů máme průkazně doloženo 7 nastudovaných
divadelních kusů a představení s termíny:
• 25. 12. 1951 Lucerna
• 5. 4. 1953 Maryša
• 25. 12. a 26. 12. 1953 Strakonický dudák
• 17. 4. a 18. 4. 1954 hry Zvíkovský rarášek a Paní
Mincmistrová
• 4. 1956 Paličova dcera, představení odehráno
k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla
• 22. 7. 1956 a o pouti 23. 9. 1956 Muziky, muziky
• 20. 4. 1957 a 21. 4. 1957 Její pastorkyňa
Poválečná doba byla jistě těžkým obdobím pro
všechny a je až kupodivu, kolik lidí se zapojilo do
místního amatérského divadelního spolku, obětovalo svůj
čas a šlo doslova s kůží na trh. Zpříjemňovali druhým
svátky vánoční, poutě či Velikonoce. Věřím, že mnozí
překonávali svůj stud a trému, učili se texty po nocích a
zpívali si je při práci. To nadšení je obdivuhodné i dnes, a
já jsem pyšná, že tyto vzpomínky jsou a zůstanou pro
moji rodinu srdeční záležitostí.
Text a foto Jitka Říhová

Divadelní představení Modelka XXL
Když 22. 10. odpoledne zavolal vedoucí divadelního
souboru Čelakovský ze Strakonic, že dlouho plánované
večerní představení s názvem „Upokojenkyně“ se pro
nemoc nebude moci uskutečnit, všichni jsme mysleli, že
ten večer už žádné divadlo nebude. Jediný, kdo se s tím
nesmířil, byla Klára Končelová ze Zábořské hospůdky.
Začala kontaktovat různé divadelní soubory a během
neuvěřitelných dvou hodin se jí podařilo sehnat důstojnou
náhradu, hru Venduly Borůvkové Modelka XXL v režii
Alžběty Minářů.
Přestože se na scéně objevilo jen sporadické množství
rekvizit a celou hru „táhla“ pouze jedna herečka –
Monika Nováková, jednalo se o velice zdařilou komedii,
která všechny přítomné pobavila a zároveň nabídla sondu
do světa každodenních problémů většiny žen.
Inscenace byla přiměřeně dlouhá, svižně ubíhala a
potěšila všechny diváky, kteří se přišli na představení
zasmát, dost možná i nad vlastními trápeními.
Blanka Potůčková
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O adventu

O Silvestru

Slovo advent má latinské kořeny, kdy „adventus“
znamená příchod Spasitele. Oslavy ve spojení
s křesťanstvím sahají do 5. století. Podoba dnešních
adventních nedělí však byla prosazena až někdy kolem
10. – 11. století. Pokud se podíváme ještě hlouběji do
historie, oslavy tohoto období jsou známé více než
2500 let. Tehdy byly nazývány jako tzv. Saturnálie,
oslavy boha úrody – Saturna. Lidé oslavovali, že po
zimním slunovratu bude znovu slunce déle na obloze a dá
tak naději na nové probuzení přírody.

Naši předkové dodržovali poslední den v roce spoustu
zvyků a tradic, které v současné době upadly
v zapomnění. 31. prosince se tedy nečeká pouze na
příchod nového roku, ale také se jistě vyplatí dodržovat
silvestrovské zvyky a tradice, abychom si zajistili štěstí,
zdraví a lásku.

Víte, jaké jsou tradiční barvy, proč by měl mít věnec
pět svící, co symbolizuje plamen a kde vznikl adventní
kalendář?
Tradičními barvami vánočního času jsou fialová,
purpurová nebo také černá. Pro protestantskou církev
byla typická barva modrá. Postupně se objevovala i bílá,
růžová a zlatá. Ta charakterizovala zlato jako dar, který
do Betléma přinesl jeden ze Tří králů. Zlatá barva je
rovněž i symbolem života a narození Krista. Další
typickou barvou je zelená, která představuje narození a
život Ježíše. Červená barva symbolizuje jeho krev, jež
byla prolita. Kombinace zelené a červené pak vykresluje
Kristovo zmrtvýchvstání.
Kruhový
tvar
věnce
symbolizuje věčnost. Svíčky na
něm by měly mít fialovou a
růžovou barvu. Plamen svíce je
označován jako Kristův plamen
lásky. Jeho úkolem je člověka
osvítit. Pokud bychom měli být
opravdu tradiční, náš věnec by
neměl obsahovat pouze čtyři
svíce, ale pět. Poslední svíce je
zasvěcená Ježíši Kristu a měla
by být zapálena na Štědrý den.
Symbolizující
barvou
této
poslední svíce je bílá.
S adventem máme spojený i adventní kalendář. Ten se
zrodil v roce 1908 v Mnichově a měl tehdy podobu
papírové vystřihovánky. Po válce se pak nápad rozšířil do
celého světa a začaly vznikat nejrůznější adventní
kalendáře s 24 políčky.

Poslední den v roce se dříve lidé věnovali především
velkému úklidu. A to proto, že do nového roku chtěli
vstoupit s čistým štítem. Na silvestra tedy vyneste
všechny odpadkové koše, vysajte, vytřete, převlečte
povlečení a rovněž vyžehlete a skliďte všechno prádlo,
které vám nikdy nesmí doma na Nový rok (tedy 1. ledna)
viset. Znamenalo by to nemoc v rodině či neštěstí. Vše,
co máte doma nepotřebné, darujte nebo vyhoďte.
Samozřejmě je důležitá také očista těla. Podle našich
předků byste totiž měli nový rok přivítat jak duševní, tak
fyzickou čistotou. Co je rovněž důležité, na konci roku se
snažte vyrovnat všechny svoje dluhy, abyste nový rok
zahájili bez finančních závazků.
O silvestrovských nocích, zvlášť po vesnických
staveních, chodily tzv. ometačky. Šlo o černě oblečené,
staré a chudé ženy, které měly hlavu ovázanou bílým
šátkem. Tyto ženy vcházely po zaklepání do stavení, kde
symbolicky ometaly plotnu, aby kamna dobře hořela, a
přály hospodáři a jeho rodině do nového roku vše dobré.
Původně se silvestrem nesouvisely žádné velké
oslavy, velkolepé silvestrovské veselí je spojeno až
s 20. stoletím. Naši předkové chodili naopak poslední den
v roce do kostela, kde poděkovali za všechno dobré, co je
potkalo ve starém roce. Doma se modlili za dobrý průběh
nového roku.
Pranostiky spojené s posledním dnem v roce
• Jasná a tichá silvestrovská noc, oznámí nám dobrý rok.
• Je-li o silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého
vína pořídku.
• Na silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze
nám dobrého vína se nadíti.
• Když na silvestra sněží, Nový rok není daleko.
• Na silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to
ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní
zimu a Vánoce, východní vítr slibuje hojnost
plodů, severovýchodní značí nepohodu
Jitka Říhová
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Lidé z naší obce - Josef Vydra
Vánoční povídání
Přichází čas Vánoc
a mám pocit, že ať
povedu
jakýkoliv
rozhovor, prostě tak
nějak automaticky se
stočí
k vánočnímu
rozjímání, a možná i ke
zvědavosti, jak druzí
cení tradici a hodnotu
těchto svátků.
A
myslím, že je to tak
správné a že vás
můžeme i v této rubrice
překvapit vzpomínkami
a potěšit milými slovy
– co kdyby těch
překvapení a radosti pod stromečkem bylo málo, že?!!
Je mi velkou ctí, že pozvánku na popovídání přijal
bývalý starosta obce (1994-2006), současný starosta
SDH, pan Josef Vydra. Asi všichni víme, že je stále
velmi aktivní a pro obec i SDH odvádí opravdu pořádný
kus práce.
První otázka směřuje právě k těmto aktivitám. Pepo,
co tě motivuje k takovému nasazení?
Prostě mě to baví, jsem společenský člověk a rád
pracuji s lidmi – ale jak mě poučila kdysi matka – pracuji
s těmi, které kolem sebe mám, a ne s těmi, které si přeju
mít.
Na které povedené akce jsi pyšný a s čím jsi spokojený?
Dříve jsem se věnoval mladým hasičům, se kterými se
nám podařilo dostat do celorepublikové soutěže, pro
zajímavost tehdy soutěžil za naše družstvo současný
starosta Záboří i současný starosta Lažánek. Na to jsem
vážně hrdý. Jako starostovi se mi podařila prosadit
plynofikace obce, dalo to neskutečně práce,
administrativy, ale dneska s odstupem jsem za to rád.
Kromě starostování obce a SDH, což zabralo spoustu
času a energie, jsem si vždycky našel čas na kulturní a
společenské akce i akce pro děti. Dokonce se nám
podařilo zorganizovat pro obce spolku Radina šest
ročníků fotbalového turnaje ve sportovní hale, o který byl
vždy velký zájem. Jsem srdcem Slávista, a tak pro fotbal
mám slabost. Nezapomněl jsem ani na můj milovaný
koníček – šachy. Organizoval jsem šachové turnaje „O
zábořskou věž“ a představte si, že já jsem poprvé turnaj
vyhrál až ve svých 60 letech – a to hraju od 15 let. Nyní
k tomu vedu vnuka Vítka, který už mě dneska s přehledem
poráží a tím mi dělá velkou radost.
Život nemá jen slunečné dny a někomu osud doslova
nakládá, což je i tvůj případ – jaké je tvoje životní
krédo?

Strana 4

Razím heslo, že všechno zlé je pro něco dobré. Přes
všechny moje zdravotní problémy a rodinné starosti se
snažím udržet si pozitivní myšlení. Pozitivním mě dělá
hlavně to, že syn a všechna moje čtyři vnoučata jsou
šikovní a zdraví. To oni jsou pro mě od osudu vlastně
velkým dárkem.
Tak to je moc hezké. Dárek nás elegantně posouvá
k vánoční symbolice. Ptám se tedy vánočně, jaké byly
Vánoce, když jsi byl malý?
Na Vánoce jsme dodržovali tradice, vzpomínám, že
přes den jsme drželi půst a já musel večer sníst pěkně
černou omáčku, potom rybí polévku, bramborový salát
s rybím řízkem a ještě čaj s vánočkou – čekání na Ježíška
se tím neúprosně prodloužilo.
Jaký nejkrásnější dárek jsi jako malý dostal?
Pásový traktor na baterky za 55 Kč – což by dnes bylo
asi 500 Kč.
A další dárky, na které nikdy nezapomeneš?
Syn od nás dostal asi v 8 letech vysněnou stavebnici
Jeřáby, kterou jsme spolu pak stavěli až do půlnoci, ze
Štědrého večera jsem tím pádem „nic neměl“, byl to
dárek vlastně pro mě jakoby za trest, ale dnes na to rád
vzpomínám. Možná jsem tím syna inspiroval
k workoholismu. Mám ale ještě jednu vzpomínku
z dětství, ve čtvrté třídě jsem si přál hodinky, ale protože
jsem dostal ve čtvrtletí dvojku z chování za kouření
(mimochodem dodnes nekouřím), pod stromečkem byla
velká krabice – v ní menší, v další obal od hodinek, v něm
krabička od sirek s papírkem uvnitř, na kterém bylo:
„DVOJKA Z MRAVŮ“. Byl jsem fakt naštvanej jak
dospělej chlap. A ty hodinky, si představte, jsem dostal až
k svátku 19. března.
Vánoční cukroví máš rád tradiční?
Pracny a vanilkové rohlíčky. A samozřejmě vánoční
punč – to je taky cukroví, ne? Škoda, že mezi vánoční
cukroví nepatří žloutkové věnečky.
I dnes dodržuješ tradice a doslova vyčerpávající večerní menu na Štědrý den?
Už ne jako když jsem byl malý. Tradiční je u nás asi
jen stojánek s anděly na stromeček, který vyráběl můj
otec. Půst už nedržím – nikdy – proto nejsem „docent“
ale přes cent. V poledne vlastně máme tradičně tradiční
Kubu, k večernímu menu patří už jen kapr se salátem – a
proč ne, vždyť jsem Vydra?
Děkuji Pepovi za milý, upřímný a mírně rozverný
rozhovor, s těmi věnečky mě opravdu nepřekvapil. Ale
když se zamyslím, povídání to bylo velmi obohacující.
Říkám si teď, že občas všichni řešíme urputně svoje
malé bolístky a neohlížíme se na hluboké rány druhých,
přejeme si drahé dary pro sebe a přitom nám nakonec
mnohem větší radost udělá, když druhým maličkost od
nás vykouzlí šťastný úsměv. Je dobré si uvědomit, že
štěstí není život jako v pohádce, štěstí je vidět hvězdy
v očích těch, které máme rádi. Pepa je totiž vidí a já přeji
všem, aby Vám a Vašim blízkým zářily hvězdy v očích
nejen na Vánoce.
Jitka Říhová
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Výsadba aleje v Záboří
V sobotu
6. listopadu
2021 proběhla brigáda na
výsadbě aleje v obci Záboří.
Pro výsadbu stromů byla
vybrána parc. č. 420/1 v k. ú.
Záboří, při polní cestě u
lokality u kravína k cestě na
Katovsko. Cílem projektu je
zlepšení životního prostředí
v okolí obce, zároveň dojde i
k vyrovnávání
teplotních
extrémů, snížení větrné eroze
ze sousedních zemědělských
pozemků, zlepšení kvality
ovzduší a zadržování vody
v půdě. Povýsadbová péče bude spočívat zejména
v přiměřené zálivce za použití zavlažovacích vaků. Bude
prováděna pravidelná kontrola kotvících prvků, pletí
závlahových mís a doplňování kůrového mulče.
V rámci projektu bylo vysazeno 42 stromů, z toho 37
listnatých a 5 ovocných dřevin. Jedná se o 12 kusů lípy
velkolisté, 10 kusů javoru klenu, 5 kusů javoru mléče, 5
kusů dubu zimního, 5 kusů břízy bělokoré, 3 kusy třešně
a 2 kusy hrušně.
Projekt je financován Ministerstvem životního
prostředí, cena celkem za realizaci 211 tisíc Kč, z dotace
bude uhrazeno 100 % nákladů. Odborný posudek a
realizace – firma ARBORES Písek.
Jaroslava Vodičková, Záboří

Odbahnění požární nádrže „Louže“
Po více jak 30 letech se podařilo ve spolupráci
obecního úřadu s SDH realizovat vyčistění a opravu
požární nádrže na návsi v Záboří. Na konci července byla
nádrž vypuštěna a připravena k vyčištění od letitých
nánosů bahna. Techniku zapůjčilo ZD Záboří a Michal
Běle, který se rovněž na realizaci aktivně podílel spolu
s Michalem Říšským, Jiřím Čadkem, Jiřím Čadkem ml.,
Antonínem Čadkem, Maxem Braunem, Romanem
Kotmelem a dalšími pomocníky.
V průběhu listopadu se podařilo zajistit propojení
požární nádrže Louže s rybníkem Pátek, ze kterého byla
voda přečerpávána dvěma čerpadly a dvěma hasičskými
stříkačkami, bylo nutné použít 500 m požárních hadic.
Současně byla voda rovněž čerpána přes cisternu. Těmito
dvěma proudy se podařilo Louži naplnit během 6 hodin.
Napouštění organizovali členové zásahové jednotky
ve spolupráci s SDH Bratronice, konkrétně pracovali Petr
Sotona a Matěj Adámek z Bratronic, místní hasiči Jakub
Founě, Jiří Čadek, Jiří Čadek ml., Antonín Čadek, Max
Braun, Antonín Klečka, Václav Slezák, Václav Běle ml.,
Jakub Klečka, Petr Bašta, Daniel Škoda, Pavel Marek,
Jan Říšský a Michal Říšský. Provoz omezené dopravy
řídili Josef Vydra, Marie Antonyová, Josef Antony,

František Říšský, Pavel Troníček, Vojtěch Čapek a
Martina Petrášková. O občerstvení se postarala obec
Záboří, jako výdejní místo posloužila autobusová čekárna
s obsluhou v podání Jany Dočekalové a Martiny
Petráškové.

Jménem SDH Záboří děkujeme všem zúčastněným za
skvělou spolupráci a nasazení v této náročné akci, velmi
si vážíme především přístupu kolegů z Bratronic.
Jiří Čadek, velitel SDH a Josef Vydra, starosta SDH

Posvícenské řízkobraní
Připravili jsme 1. ročník „Posvícenského řízkobraní“,
které se konalo 6. 11. 2021. Měli jsme 6 soutěžících, kteří
usmažili řízky různých drůhů. Akce se konala od 17
hodin, kdy začali chodit první návštěvníci, kteří neodolali
vůni řízků připravených na stole. Mělo se konat i
vystoupení ZŠ Záboří, ale kvůli epidemickým opatřením
se nemohli žáci zúčastnit. Moc nás to mrzí a doufáme, že
nám své nacvičené číslo ukáží jindy. Na návštěvníky
čekala bohatá tombola a dražba nejlepší hnětynky.
Večerem nás provázela hudba kapely Marná snaha, která
hrála krásně a všechny vytáhla na parket tančit. Večer byl
náramný a blížilo se vyhlášení nejlepšího soutěžícího.

Na 1. místě se umístil Vojta Běle s manželkou, na
2. místě Hana Šourková a na 3. místě Michal Běle
s Maxem Braunů. Moc soutěžícím děkujeme, všechny
řízky byly výborné.
Přišel čas na dražbu hnětynky, nejdříve jsme vyhlásili
nejkrásnější hnětynku, kterou měla Maruška Antonyová.
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Hnětynka se vydražila za 4000,-, poté se dražila ještě
krůta. Tu jsme vydražili za neuvěřitelných 6000,-.
Penízky z dražby a část peněz z tomboly jsme věnovali
na vánoční dárky dětem do MŠ a ZŠ Záboří. Předáním
byla pověřena Lenka Filipčíková, která dětem dárky
nakoupí a my je v hodnotě 14 000,- proplatíme. Myslím
si, že akce byla skvělá. Chtěli bychom v ní každý rok
pokračovat. Proto bych chtěla všem rodičům, kteří přišli,
moc poděkovat. Jenom díky Vám můžeme takhle
vysokou částku věnovat na vánoční dárky do MŠ a ZŠ.
Doufám, že se příští rok zúčastní ještě více lidí a bude se
moct dětem nakoupit více dárečků. V neposlední řadě
bych chtěla také moc poděkovat všem sponzorům a
lidem, kteří se na organizaci této akce podíleli. Příští rok
ahoj!

Klára Končelová
Kronika obce Záboří
Ještě před rokem většině z nás nic neříkaly výrazy:
reprodukční číslo R, lockdown, domácí karanténa, PCR
test. Dnes jsou dennodenní součástí našich slovníků a
vlastně našich životů.
Se samozřejmostí si nasazujeme roušky, respirátory,
desinfikujeme si ruce, v obchodech se snažíme si
udržovat odstup od cizích lidí, nestiskneme si dlaně na
pozdrav či při jednání, dobrovolně i nedobrovolně se
testujeme, dáváme se očkovat nebo očkování odmítáme.
Obáváme se o zdraví své a našich blízkých, jsme
vystaveni tlaku médií, hrozbám rádoby odborníků a
zmatečným politickým rozhodnutím.
Život každého z nás se opravdu zásadně změnil,
změny doznaly priority naší společnosti snad ve všech
oblastech. Změnila se tím i naše obecní kronika.
Pandemie se promítla do všech místních událostí, měla
vliv na vzdělávání v místní ZŠ a MŠ, činnost spolků nebo
podnikání živnostníků. Jen díky skvělé spolupráci
s mnohými z Vás budou zápisy v kronice vypovídající a
objektivní. Vážím si Vás všech, kteří věnovali svůj čas
zpracování podkladů pro kroniku či zpravodaj, a děkuji
všem těm, kteří se mnou spolupracují, konkrétně tedy:
Květuše Krejčová, Blanka Potůčková, Jaroslava
Vodičková, Věra Češková, Martina Petrášková, Josef
Vydra, Hana Šourková, Ludmila Brožová, Klára
Končelová, Marie Antonyová, Mgr. Michal Gutwirth a
kolektiv ZŠ a MŠ Záboří, P. Rudolf Hušek, Lukáš
Filipčík, Petr Sotona a v neposledním členové obecního
zastupitelstva, především pak pan starosta Michal Říšský
a pan místostarosta Pavel Marek.
Každá fotografie, každý článek či informace, upřímný
rozhovor zaznamenaný v kronice je možná malým
dárkem naší budoucnosti. Kronika za rok 2020 bude mít
po vytištění celkem 222 stran, na podobě kroniky 2021
již začínám pracovat a budu opět moc ráda za každou
Vaši pomoc a vstřícnost.
Jitka Říhová, kronikářka

Nové kontejnery u bytovek
Na podzim letošního roku byly u garáží u bytovek
instalovány nové kontejnery na tříděný odpad – papír,
sklo, plast a kov.
Tyto
kontejnery
byli
získané
z programu
„Intenzifikace odděleného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky
v Jihočeském kraji.“ Kontejnery byly zakoupeny
společností EKO-KOM a.s. A následně byly přiděleny
naší obci k bezplatnému užívání. Během jara roku 2022
chceme pod těmito kontejnery vybudovat zpevněnou
plochu a dále k nim přemístit kontejner na Bio odpad od
místního hřbitova, kde je tento kontejner nevyužitý.
Věřím, že tyto nádoby na tříděný odpad pomohou
udržovat v naší obci pořádek a že lidé budou odpad o to
více třídit. Třídění odpadu se zdá možná někomu jako
zbytečné, ale věřte, že není. Tříděním odpadu šetříme
životní prostředí, a i naše peněženky, protože svoz
komunálního netříděného odpadu je dražší a dražší.
A nikdo z nás si nepřeje zvyšování poplatku za svoz
odpadu.
Tímto bych chtěl všechny spoluobčany požádat, aby
v okolí nových i starých kontejnerů na tříděný odpad
dodržovali pořádek. A když se stane, že jedny nádoby
jsou plné, odneste váš tříděný odpad do kontejnerů na
druhém stanovišti.

Michal Říšský starosta obce
Informace ze zasedání OZ č. 15, 16, 17
•

•

•

Již druhým rokem zastupitelstvo
obce schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč
Záchranné stanici živočichů
Makov.
Letos poprvé byla zastupitelstvu
obce předložena žádost Hospicu
sv. Jana N. Neumanna Prachatice o finanční dar ve
výši 3000 Kč. OZ dar v uvedené výši schválilo.
Důležitá informace týkající se všech občanů, kteří
jsou v Záboří přihlášeni k trvalému pobytu, nebo
zde vlastní rekreační objekt, ve kterém nikdo není
přihlášen k trvalému pobytu. Na zasedání OZ č. 17
byla schválena nová Obecně závazná vyhláška obce Záboří č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, která nahrazuje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 12. 2006. Výše poplatku
za osobu i za rekreační objekt zůstává na rok 2022
stejná, tj. 500 Kč a poplatek je nutné zaplatit nejdéle do 15. 3. 2022. Celé znění vyhlášky najdete na
stránkách obce www.zabori.cz a rovněž ve vývěsce
u Louže.
Blanka Potůčková
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Aktuality ze školních škamen
Ačkoli epidemie koronaviru
bohužel neztrácí na síle a i chod
školy tím byl značně ovlivněn, bylo v zábořské škole poměrně živo.
Podobně jako v televizi se i zde
tančilo, pekly se hnětynky, chlapci
v okresním kole ve florbalu obsadili krásné 3. místo. Čas zbyl i na
charitu, žáci 4. a 5 ročníku se zapojili do projektu „Děti,
namalujte vánoční obrázek či přání“. Vyrobili přáníčka,
která putovala k nemocným a osamělým babičkám a dědečkům v domovech důchodců a hospicích.
Chtěl bych tímto velmi poděkovat Kláře Končelové a
Michalovi Bělemu, kteří část zisku z „Řízkobraní“ věnovali na hračky v MŠ a na rekonstrukci žákovské kuchyňky.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
MG
Pečení hnětynek
Tento podzim čekala na třeťáčky veliká akce –
„pečení“ hnětynek.
Všichni si vyzkoušeli, jak se zadělává těsto a jaké
suroviny jsou potřeba pro jeho výrobu. Z vypracovaného
těsta si děti vymodelovaly korpus a hnětynky začaly
zdobit dle své fantazie. Na výběr měly bílé a hnědé
fazolky a k tomu obarvené části těsta. Po necelé hodince
bylo nazdobeno.

Před několika týdny dostali naši žáci nabídku zapojit se
do soutěže „Tančí celá škola“, kterou vyhlásila ČT edu.

A i když ve škole nebyla v té době právě ideální
situace, protože kromě běžného vyučování řešíme ještě
testování žáků, karantény, hybridní výuku a plavecký
výcvik, paní učitelka Jiroušková neváhala a okamžitě
začala vymýšlet choreografie. Do tancování se nakonec
zapojili téměř všichni žáci prvního stupně a část dívek ze
stupně druhého. Několik týdnů všichni pilně zkoušeli,
nacvičovali a poté natáčeli.
Vzniklá videa byla poslána do České televize, kde je
budou tento týden hodnotit stejní porotci jako hvězdy ve
StarDance. Více informací a soutěžní videa naleznete na:
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/tanci-celaskola
Šárka Kučerová
Mikulášská nadílka
I letos naši školu navštívil Mikuláš s andělem. Za
dětmi z prvního stupně přišel s klidnými čerty, kteří se za
Mikuláše a anděla celou dobu schovávali. Když jsou totiž
děti celý rok hodné…, Mikuláš je spokojený a čerti
nemají žádnou práci.

Hnětynky se všem moc povedly, jen škoda, že byly
vyrobené ze slaného těsta a děti se do nich nemohly
s chutí zakousnout.
Text a foto Lenka Jiroušková
Tančí celá škola
Mnozí z vás jistě pravidelně fandí v televizi
tanečníkům v soutěži StarDance…když hvězdy tančí. Ale
nejen celebrity můžou být hvězdami tanečního parketu.

Zato starší žáky navštívili pekelníci jiného ražení.
Všem žákům rozdal anděl balíčky (v některých majitelé
našli i uhlí) a pak se s příslibem návštěvy v příštím roce
odebral i s Mikulášem k odchodu… A čerti? Ti nakonec
odešli ze školy s prázdnými pytli.
Text a foto Kateřina Srbová
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Významného výročí se dožívají

Diamantová svatba
Dne 18. listopadu 2021 oslavili Božena a Miloslav Říhovi neuvěřitelných 60 let společné cesty životem.

Leden

Únor
Březen

Emílie Klugnerová
Jiří Veselý
Marie Švecová
Hana Dibová
Jaroslava Vodičková
Marie Troníčková
Adéla Doležalová
Miloslava Braunová
Miloslava Šperlíková

95 let
70 let
80 let
75 let
75 let
75 let
60 let
70 let
70 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Srdečně jim přejeme mnoho dalších společně strávených krásných chvil po svém vzájemném boku.
Novomanželský pár
Dne 17. 7. 2021 si navzájem vyměnili své snubní prstýnky Hedvika Ježková a Jan Pavlík.

Tímto jim přejeme mnoho ve zdraví a štěstí společně
strávených let a třeba rovněž diamantovou svatbu, kterou
spolu oslavili manželé Říhovi.
MG

Mladí zábořští hasiči
Ani v době koronavirové epidemie mladí zábořští
hasiči nezahálí. Aby jednou mohli vyjíždět podobně jako
jejich rodiče k požárům či jiným živelným katastrofám,
musí pilně cvičit. Osmnáctého září se pod vedením Jiřího
Čadka a Ivana Říhy zúčastnili nesoutěžního klání hasičských týmů v Lažánkách.

Doufejme, že u svého záslužného sportu zůstanou a
půjdou ve šlépějích svých předchůdců.
Text MG, foto Jitka Říhová

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