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Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané.
Právě držíte v ruce první letošní vydání našeho zpravodaje. Všichni jsme se těšili, až jednou povolí covidová epidemie a
opatření, vše se rozvolní a budeme se moci scházet na našich tradičních akcích, na které se všichni těšíme. Nějaké akce už
proběhly a další se chystají.
Určitě si všichni přejeme, aby letošní rok byl úspěšnější a klidnější než minulé dva roky. My, jako zastupitelstvo obce,
máme rozjeté pro naši obec stěžejní a důležité projekty. Většinou je to běh na dlouhou trať, vše připravit dokumentačně je
někdy nadlidský úkol. Doufám, že nic nezakřiknu, když se tu podělím o naše plány.
Ve velké části naší obce není dostavěná kanalizace, na kterou se snažíme získat dotace. Kdyby se podařilo dotace na
kanalizaci získat, tak bychom chtěli realizaci kanalizace spojit s dalším velikým projektem, a to nadzemní elektrické vedení
přesunout do země. Spojením těchto dvou projektů by se podařilo ušetřit spoustu financí, ale i spoustu práce s úklidem obce po
výkopových pracích.
Dalším velkým projektem jsou nové stavební parcely. Chtěli jsme již letos začít zasíťovávat nové parcely, celý projekt již
vrcholí. Ale vše se zpozdí kvůli elektrické síti na těchto parcelách.
Chtěli bychom také pokračovat v udržování a přestavbě obecních nemovitostí. Na budovu pošty se pokoušíme sehnat
dotace na rekonstrukci vnějšího pláště. Budova č. p. 54 potřebuje rekonstrukci komína. Dále je nutné přebudování sociálního
zařízení v tělocvičně. Nesmím zapomenout na údržbu naší krásné lípy.
Mimo práce nás letos čekají i veselé a zábavné věci. Hned v dubnu proběhne tradiční stavění májky, kterou letos musíme
uhlídat. Určitě bude dětský den a v červenci naši tradiční pouť spojíme se srazem rodáků. Doufám, že to bude krásná akce, na
které se sejdeme i s našimi rodáky, které moc často nevídáme. Tímto bych chtěl všechny spoluobčany požádat o pomoc při
organizaci této akce. Koncem léta také oslavíme 70 let naší tělovýchovné jednoty.
Máme pře sebou krásný rok a určitě si ho všichni užijeme. I když se kolem nás dějí strašné věci, musíme doufat, že to
špatné brzo skončí a bude vše, jak má být.
Krásné jaro přeje Michal Říšský, starosta obce
Informace ze zasedání OZ č. 18 - 22
•
•

•
•

Finanční dary – Na základě žádostí zaslaných na OÚ Záboří zastupitelé obce odsouhlasili finanční dar pro
Oblastní charitu Strakonice ve výši 5 000 Kč a finanční dar pro nadaci Srdce pro Strakonice ve výši 3 000
Kč.
OZ schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou K + K KONZULT na zpracování projektu pro společné řízení
stavby s názvem: Základní technická vybavenost v obci Záboří. Jedná se o novostavbu komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě U Vůsovky, na obecním pozemku p. č. 416/1
v k. ú. obce Záboří. Celková cena projektu pro společné řízení a pro provádění stavby je 411 400 Kč
vč. DPH. Na pozemku vznikne 14 nových stavebních parcel. V současné době už je odsouhlasena komunikace dopravní policií a firma K+K KONZULT podává projekt na zpracování veřejného osvětlení, STL plynu
a vodovodního řadu. Na OÚ je možné prohlédnout si studii umístění stavebních pozemků a jejich výměry a
v případě zájmu podat předběžnou žádost o koupi budoucí stavební parcely. Je třeba brát v úvahu, že pozemky nebudou připraveny dříve než v roce 2024. Poté bude zastupitelstvo obce rozhodovat o jejich prodeji.
OZ schválilo uzavření smlouvy s firmou G-Project, která by měla zajistit vhodné dotace na revitalizaci budovy č. p. 87 – pošta, kadeřnictví, lékař a na rekonstrukci sociálního zařízení (WC) ve sportovní hale.
O víkendu 23. a 24. 4. 2022 budou přistaveny na obvyklých místech v obci kontejnery na nebezpečný odpad.
Plakátek už je umístěn ve vývěsce i na stránkách obce.
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Velikonoce
… se slaví
každý rok v jiném
termínu, protože
se jedná o jeden
z mála
pohyblivých
svátků
v roce.
Termín
Velikonoc se dá
přesně
spočítat.
Tento svátek oslavující jaro a vzkříšení Ježíše Krista připadá podle klasického kalendáře na
první neděli po prvním jarním úplňku, tedy po úplňku,
který nastane po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli,
slaví se Velikonoce až neděli následující.
Nejde jen o křesťanské svátky, jejich rituály vyrůstaly
i z pohanských a židovských zvyků. Oslavovala se smrt
zimy a zrození jara, nového života, jehož symbolem je
vajíčko. Proč jsou dny v tomto týdnu barevné a jaké zvyky je provázejí?
Květná neděle se nazývá tak proto, že se před bohoslužbami zdobily kostely květinami, světily se kočičky,
větvičky vrby nebo břízy.
Modré pondělí – název odvozen od barvy látky, kterou se zdobily kostely.
Šedivé nebo Žluté úterý - v obou případech se název
odůvodňuje počasím, typickým pro tuto dobu. Může být
jak slunečno, tak i zataženo
Škaredá (Sazometná) středa – je to den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista. Sazometná proto, že bylo zvykem vymést důkladně komín a úklidem vyhnat zlé duchy.
Zelený čtvrtek – den odpuštění – podle zvyku si lidé
mají dát k jídlu něco zeleného. Neměli by si od nikoho
nic půjčovat, ani by se neměli hádat. Odměnou bude rok
bez hádek a příliv financí.
Velký pátek – den ticha, smutku a bolesti. Křesťané
oplakávají smrt Ježíše Krista. Utichnout by měl i pracovní ruch. Dříve bylo také zapovězeno hýbat s půdou, prát a
uklízet.
Bílá sobota – znamenala konec půstu. Ze stavení se
vymetala špína a bílilo se. A zvyky, které přetrvaly? Na
bílou sobotu se peče beránek a mazanec, zdobí se vajíčka, pletou se pomlázky.
Velikonoční neděle – v noci ze soboty na neděli vstal
Ježíš Kristus z mrtvých, proto je pro věřící nejvýznamnějším dnem celých svátků právě neděle, tedy Boží hod
velikonoční.
Velikonoční pondělí – je den pomlázky. Ráno vyrážejí chlapci na koledu vyšlehat děvčata a tím je omladit,
přinést jim krásu a zdraví, ale také z nich vyhnat lenost.
Odpoledne je za to dívky mohou polít vodou. Výslužkou
jsou většinou zdobená nebo bílá vajíčka, cukroví a pečivo.
Jaroslava Vodičková

Víte, že ….?
Tentokráte o přírodním barvení
vajíček
Velikonoce jsou za
dveřmi a vy možná přemýšlíte, jak obarvit vajíčka pro koledníky či na
výzdobu, aby byla krásná a tak trochu jiná,
možná
ekologická?
Zkuste se během velikonočních svátků vrátit do
dob našich babiček a
prababiček a obarvěte
vajíčka zcela přírodními
materiály – možná budete překvapeni, že s pomocí zeleniny a koření
dosáhnete celé palety půvabných a moderních barev.
Pokud jste zvyklí na barvení vajíček kupovanými sáčkovými barvami, upozorňuji, že přírodní barvení bude
trvat o něco déle. Má ale své kouzlo, každé vajíčko je
originál a na každé barva chytne trošku jinak a nikdy nebude jednolitá.
Jak barvit?
Každé vajíčko před samotným barvením dobře omyjte a co možná nejlépe odmastěte, aby na něj barva dobře
chytla. Postačí teplá voda se špetkou jedlé sody. Do hrnce vložte přírodní barvící materiál, zalijte litrem vody,
mírně osolte a přidejte 3 lžíce octa. Přiveďte k varu, přidejte vajíčka a nechte dalších 10 minut vařit. Vajíčka nechte v hrnci s vodou až do úplného vychladnutí.
Pokud by se vám zdála vajíčka málo barevně výrazná,
můžete je v nálevu nechat namáčet i celou noc. Po vyndání je nechte oschnout na savém podkladu tak, aby se
vzájemně nedotýkala. Nakonec oschnutá nabarvená vajíčka můžete vyleštit troškou oleje nebo másla.
Čím barvit?
Při správném výběru barvicích materiálů můžete dosáhnout celé škály odstínů barev. Samozřejmě, čím více
barvicího materiálu do hrnce přidáte, tím vyšší výsledné
sytosti dosáhnete.
Výsledný
efekt
také
závisí
na přirozené barvě skořápek, na bílých barva ulpí lépe
než na skořápkách béžových či tmavších.
Žlutá: O krásnou sluníčkovou barvu vajíček se postará kurkuma. Na 1 l vody budete potřebovat asi 4 vrchovaté lžíce kurkumy.
Oranžová: Tmavě žluté až oranžové barvy docílíte
vařením vajíček spolu s 2 nastrouhanými mrkvemi. Pokud chcete tmavší oranžový odstín, přidejte sušenou červenou papriku.
Růžová: Pro romantická růžová vajíčka využijte barvicí sílu červené řepy. Stačit vám bude jedna větší, do
vody ji můžete dát celou nebo pokrájenou na menší kostičky, případně využijte pouze slupky.
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Červená: Červeného odstínu vajíček docílíte buď vařením v červeném vínu (i do něj ale přidejte dvě lžíce
octa), nebo delším luhováním vajíček v odvaru z červené
řepy. Vyzkoušet můžete také slupky z červených cibulí,
odstín ale v tomto případě nebude tak intenzivní.
Věděli jste, že červená vajíčka byla považována za
nejdůležitější? Každá dívka si červené vajíčko nechávala
pro chlapce, do kterého byla zamilovaná? Červená barva
byla nejenom symbolem lásky, ale také měla chránit před
zlými démony.
Zelená: Pro svěží jarní barvu využijte barvicí schopnosti špenátu nebo kopřivy, za vyzkoušení také stojí petrželová nať. Pro svěžejší odstín se doporučuje do
nálevu přidat špetku kmínu.
Modrá: O nebesky modrá vajíčka se postarají listy
červeného zelí. Nakrájejte zhruba čtvrtinu hlávky. Pokud
namísto octa přidáte lžíci jedlé sody, výsledná barva bude
temnější, až do fialovohněda. Temně modré až šedé barvy docílíte také luhováním vejce v borůvkovém vývaru
nebo v silném ibiškovém čaji se lžící octa. Pokud máte
vajíčka bílá, zbarví je červené zelí do bledě modré barvy,
pokud máte vajíčka hnědá, výsledná barva bude spíše do
modrozelena.
Hnědá: Asi nejznámějším postupem je barvení vajíček pomocí cibulových slupek. Hnědá vajíčka získáte také povařením s dubovou kůrou, o tmavší hnědou se pak
postará vaření v silné kávě se lžící octa nebo luhování
v silném černém čaji.
Černá:
Nejtmavších
odstínů dosáhnete vařením
vajíček ve vodě
spolu
s dávkou sazí.
Na
takto
obarvená vajíčka samozřejmě
můžete
nanést obtisky, třpytky, fólie nebo voskové kapky, můžete ale zkusit pokračovat v přírodním přístupu s naprosto
ekologickou taktikou – moje maminka dodnes barví jen
cibulovými slupkami a my se předháníme, kdo špičkou
nože či hrotem silné jehly vyškrábe hezčí motiv a dokonalejší detail (anebo kdo vajíčko dříve samou pečlivostí
rozmáčkne v dlani), třeba i vás bude takové barvení a
zdobení bavit a vytvoříte si novou rodinnou velikonoční
tradici. Užijte si veselé velikonoční vajíčkové kouzlení,
stejně tak i veselé Velikonoce.
Foto a text Jitka Říhová

Tradiční oslava MDŽ
Po loňské nucené covidové pauze proběhla v sobotu
12. března v sále Zábořské hospůdky již tradiční oslava
Mezinárodního dne žen. Jak je zvykem, sál byl krásně
vyzdoben, obsluhujícím pánům to moc slušelo, byli

galantní a poctivě se starali, aby nikdo z přítomných
neměl žízeň a hlad. Všechny oslavenkyně přivítal pan
starosta, o hlavní program se postaral kouzelník Cocker
Magic, výbornou večeři připravily kuchařky v kuchyni
ZD Záboří a lahodné zákusky nám upekli ve Štěkni.

Po večeři zábava pokračovala s duem Kosatky a
skončila až v pozdních nočních hodinách. Všechny ženy
odcházely s krásnou jarní kytičkou.
Text a foto Blanka Potůčková

Vánoční koncert
O minulých Vánocích jsme mohli opět navštívit vánoční koncert v zábořském kostele. Předtím to nebylo
možné pro striktní covidová opatření. Kostel sice nebyl
tak zaplněný jako v dřívějších letech, ale ti co přišli, určitě nelitovali. Mohli si naplno užít a vnímat kouzlo Vánoc
a navodit si tak krásnou vánoční atmosféru. Tentokrát
vystoupil početný smíšený pěvecký sbor „Velkobor
„s pásmem koled a po něm náš „starý“ známý Lukáš Písařík se Zuzkou Hofmanovou.

Lukáš Písařík a Zuzana Hofmanová
Chyběly školní děti, které mívaly vždy před koncertem svá vystoupení na návsi u rozsvíceného vánočního
stromečku. Snad bude příště i tato tradice dodržena.
Text a foto Jaroslava Vodičková
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Aktuality ze školních škamen
Střípky aktivit MŠ Záboří
Magic box
Děti se s novou technologií v MŠ rychle seznámily.
Dnes si ji užívají naplno – volná kresba, plnění úkolů,
pouštění výukových videí atd.

podruhé a prohlédli si kostel i s Betlémem. Děti zaujal
zdobený oltář a zajímalo je, kam vedou záhadné schody.
Zimní olympiáda
Týdenní blok o zimních sportech děti završily účastí
na školkové zimní olympiádě. Děti trénovali hokejovou
střelbu na bránu, skoky na lyžích na trampolíně a střelbu
na cíl. Za účast dostal každý svůj diplom.
Karneval
Den, kdy může být kdokoliv čímkoliv, se uskutečnil i
u nás. Děti se uvítaly v masopustním průvodu a společně
si zahrály několik her. Nechyběl ani tanec s balonkem.
Každý dostal za připravenou masku sladkou odměnu.

Podzimní jablíčka
Podzimní vycházka do sadu lákala děti ke hře
s jablíčky. Skládání obrázků pobavilo a rozesmálo.
Závěrem si děti společnými silami upekly sladký
jablečný štrúdl.
Text a foto Lenka Filipčíková
Noc s Andersenem
V letošním školním roce jsme se po dvouleté pauze
mohli opět vrátit k jedné z našich tradičních akcí – Noci
s Andersenem. Děti ze čtenářského kroužku přespaly ve
škole poslední březnový den.

Plavání
Po krátké pauze jsme se s dětmi znovu vypravili na
plavecký výcvik do Horažďovic. Děti se velice těšily a
skvěle si všech 10 lekcí užily.
Vánoční dílna
Letošní vánoční dílna proběhla
bez rodičů. Děti vyrábění upoutalo
a domů si nesly překrásné
výrobky. Malovaly na sádrové
odlitky, tvořily zvonečky, lepily
stromečky, zdobily svícny a
závěrem si vlastními ozdobami
ozdobily vánoční stromeček.
Betlém v kostele
Poprvé jsme schody ke kostelu
vyšlapali, když jsme se vydali na
procházku o dušičkách. Před Vánoci jsme je vylezli

Čekala je bojová hra, tentokrát na téma Knížky o
psech. Pomocí různých indicií hledaly místa s úkoly, po
jejichž vyluštění jim vyšlo číslo. Po jeho následném
zadání do zakódovaného zámečku se otevřela truhlička
s pokladem – sladkou odměnou.
Mimo to jsme si společně zahráli ping-pong, četli si
přinesené knihy a na závěr se společně podívali na film.
Bylo to náročné, ale užili jsme si to.
Text a foto Šárka Kučerová
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Seznámení předškoláků se školou
Ve středu 30. března 2022 nás poctili svojí návštěvou
předškoláci z MŠ Doubravice. Přijeli se podívat, jak to
bude ve škole od září vypadat. Osm budoucích školáčků
si spolu s prvňáky vyrobilo velikonoční dekoraci. Poté
jsme se vypravili do říše hudby, kde jsme hádali známé
písničky, pár jsme si jich zazpívali a nakonec si zahráli
zlatou bránu. Seznámili jsme se se základními pravidly
chování ve škole a prohlédli si celou školní budovu.
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kroužku dovedných rukou, a snad i hezkou vzpomínku
na jedno březnové odpoledne strávené v zábořské
„základce“.

Text a foto Kateřina Srbová
Projekt „Egypt“
Šesťáci teď v hodinách
dějepisu probírají Egypt,
takže si v rámci vyučování
zahráli
na
starověké
řemeslníky, šperkaře a
balzamovače. Pokusili se
vyrobit kopie egyptských
náramků, z panenek se
pod jejich rukama staly
mumie.
Vyráběl
se
také
papyrus, na který se psalo
hieroglyfy, a nakonec se
nám dokonce ve třídě
objevila
kopie

Ve školní jídelně jsme dostali svačinku a čaj.
Prvňáčky jsme poslali na tělocvik a na chvíli se školkáčci
stali regulérními žáky naší školy - v lavicích řešili
pracovní listy z matematiky, poté si vyzkoušeli
prostorovou orientaci na interaktivní tabuli. Všem se
zadaná práce s malou pomocí podařila. Předškoláčci již
mohou s čistým svědomím říct, že umí poctivě smazat
tabuli. Na závěr návštěvy jsme zavítali do sportovní haly,
kde si děti zkusily cvičení na kruzích. Všichni měli ze
setkání velkou radost. Děkujeme MŠ Doubravice za
zapůjčení ratolestí a krásné velikonoční květníčky.
Text a foto Marie Sekáčová
Den otevřených dveří pro předškoláky
Ve středu 23. března proběhl den otevřených dveří
určený pro děti předškolního věku. Zúčastnilo se ho
kolem deseti budoucích prvňáčků. Děti si se svými rodiči
mohli prohlédnout téměř celou školu. Od šaten až po
jídelnu. V některých třídách pro ně byl připraven
program – v knihovně se skládalo puzzle a prohlížely se
knížky, v první třídě si děti zkusily práci s interaktivní
tabulí, ve třetí třídě byly připraveny k nahlédnutí
učebnice pro první třídu.
V odborné učebně žáci osmého ročníku předváděli
pokus s lentilkami. Nahlédnout mohli návštěvníci také do
protější místnosti, kde byly vystaveny ptačí budky, které
vyráběli osmáci při pracovním vyučování. A na konec to
nejlepší – tělocvična. Odtud se dětem domů vůbec
nechtělo. Zkoušely kotrmelce na žíněnkách, gymnastické
prvky na airtrackových nafukovacích žíněnkách, houpání
na kruzích, skákání na trampolíně… Předškoláci si domů
odnesly symbolický dárek, který vyráběli žáci při

Tutanchamonovy masky.
Text a foto Kateřina Srbová
Vánoční charitativní projekt
Přestože některé děti vzhledem k nařízené karanténě
nakonec ani nestihly na vánoční charitativní projekt
přispět, vybralo se celkem 4 500 Kč. Lístečky, na kterých
se hlasovalo, kam peníze poputují, byly nakonec
poměrně vyrovnané. Proto jsme se rozhodli peníze
spravedlivě rozdělit. Třetina peněz pomůže nemocnému
Péťovi a jeho rodičům, aby si pořídili zdravotní
autosedačku. Další třetina umožní desetileté Terezce dál
navštěvovat hipoterapie, které si zamilovala a hodně jí
pomáhají a poslední část finančních prostředků poputuje
rodičům Terezky, která má vzácnou genetickou vadu a
peníze jí pomohou zaplatit drahé terapie. Všem dětem a
učitelům, kteří přispěli, moc děkujeme, jmenovitě pak
Jiříkovi Krejčímu ze 3. třídy, který vybral z kasičky
opravdu velkou částku.
Šárka Kučerová
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Lidé z naší obce – Veronika Škodová
Se
jménem
Veroniky jsme si
spojovali všichni
po dlouhou dobu
Zábořskou
hospůdku, kterou
provozovala. Ale
také květiny –
krásně květinové
výzdoby sálu na
plesy, oslavy či
MDŽ, půvabné
vazby
květin
k výročí jubilantů
v obci, úchvatné
adventní věnce a
vánoční
dekorace.
A
právě květinám se nyní Veronika věnuje zcela
profesionálně. Ve svém oboru je dle mého názoru
naprostou jedničkou a tak jsem moc ráda, že přijala moji
prosbu o „voňavý“ rozhovor napříč rokem květinářky.
Máme tu jaro, všechno se probouzí, zazelená,
vykvetou drobná kvítka fialek, sedmikrásek a křehké
tulipány, narcisy i frézie, každý upřednostňuje něco
jiného a tak se nemohu nezeptat, která pro tebe,
Veru, je nejoblíbenější jarní květinou?
„Nemám jednu oblíbenou květinu, mám ráda všechny,
každá má své kouzlo. Na jaře jsou oblíbené tulipány,
existuje tolik nových odrůd, až člověku přechází zrak.“
V létě, předpokládám, máš hlavní sezónu
svatebních kytic a dekorací. Jaké kombinace vážeš
nejraději? A jaká jsou přání nevěst – tedy co je nyní
trendy?
„Vždy je to po domluvě s nevěstou, kdy se snažím
pochytit její představu, takže co si nevěsta přeje, to se
snažím vyplnit, pokud je to tedy technicky možné, co se
týče květin, tak v dnešní době jde sehnat opravdu cokoliv.
Pro mě osobně je asi neoblíbenější kombinace
meruňková nebo lososová a bílá. Ale měla jsem zakázku
na svatbu v lese, kombinace drobných kvítků, zvonků a
jehličí byla zajímavá. Když nad tím tak přemýšlím, tak
každá svatba je pro mě výzvou. Naštěstí jsem se ještě
nesetkala se zakázkou, co by se mi příčila. Řekla bych, že
je teď v posledních letech nejvíce populární luční,
rozvolněný styl. A nesmím zapomenout na eucalyptus,
který je opravdu nejvíce požívaný, chtějí ho téměř
všichni.“
Na podzim se asi nejvíce prodávají hrnkované
květiny, nebo se pletu? Vážeš ráda i sušené květy?
„Ano, hrnkované květiny, sesazované misky a
dekorace se prodávají nejvíce, a to v pestrých
podzimních barvách. Sušené květy většinou používám do
věnců a na dekorace.“
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Zima je pro tvoji kreativitu jistě také výzvou, kde
bereš inspiraci na ojedinělé adventní a vánoční
dekorace?
„Sleduji novinky po internetu, odebírám časopis pro
floristy, jezdím na veletrh Vánoce a hlavně koukám
kolem sebe, když někde zahlédnu něco co se mi líbí, tak to
musím hned vyzkoušet, to je taková moje někdy až
„neřest“ Samozřejmě mě to moc baví, bez toho by to asi
nešlo a mám skvělého parťáka – Mária, který se mnou tu
přípravu na trhy každý rok podstupuje.“
Máš nějakou radu, jak tvé krásné kytice
z řezaných květin co nejdéle udržet v kondici?
„Kytice vydrží minimálně týden. Je však nutné
alespoň každý druhý den stonky seřezávat šikmým řezem
pomocí ostrého nože a udržovat čistou vodu ve váze. Při
dobré péči může vydržet i 10-14 dní.“
Vázala jsi někdy na přání aranže, se kterými jsi ty
sama nebyla spokojená? Nebo se ti daří klienty
přesvědčit a poradit jim – dají na tvůj vytříbený
vkus?
„Zatím mám zkušenost, že si nechají poradit,
vyslechnu přání, nápady a navrhnu, co by bylo možné,
vždy se snažím, aby byl zákazník spokojený. Já osobně
nemám ráda umělé květiny, tak z těch tvořím nerada, ale
musím říct, že teď už jsou skoro od řezaných
k nerozeznání. Například když přijde nevěsta s fotkou
kytice z internetu a poznám, že půlka květin je umělá, aby
byla hezká na fotce, že tyhle druhy květin opravdu nemají
takovou přírodní barvu, tak to pak trošku komplikuje, ale
nějak to vždy vymyslíme.“
A jaké barvy a druhy květin jsou tedy
nejoblíbenější? A pochlubíš se, prosím, vazbou, na
kterou jsi opravdu pyšná?
„Barvy - u růží je
to určitě červená, to
je taková klasika,
řekla bych, že i
nejoblíbenější. Potom
se hodně prodávají
růže dobarvované –
modré,
duhové,
cákané, což není můj
šálek kávy, gerbery
v různých
barvách
jsou
také
hodně
oblíbené a vrací se i
karafiáty, z toho mám
radost, protože je to krásná trvanlivá kytička, která byla
hodně dlouho zaškatulkovaná a nebyla moc oblíbená.
Vazba, na kterou jsem pyšná je každá, která vytvoří
úsměv na tváři, a hlavně aby zákazník byl spokojený.“
Závěrem se zeptám, Veru – prozradíš nám, která
květina je vlastně tvou královnou?
„Mám ráda všechny květiny, ať řezané nebo
hrnkované. Nemám jen jednu královnu. Myslím, že
každou ženu potěší kytička, ať už řezaná, hrnkovaná nebo
utržená na louce. Takže je dobré si dělat malé radosti a
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vykouzlit úsměv. Přidám i můj oblíbený citát: „Květina je
klíčem k srdci ženy: otevře ho snadněji než klíč
houslový“.
V tom případě doufám, že si rozhovor dokonce
dočetli i pánové. Veronice ještě jednou děkuji za její čas,
ochotu a vstřícnost, protože rozhovor jsme mimořádně
připravovali korespondenčně v řádu pár desítek hodin.
Příští mimořádné číslo Zpravodaje bude patřit
zábořským rodákům, snad se podaří přinést vám
rozhovor s jedním z nich – vždyť máme kolem sebe
mnoho talentovaných a zajímavých osobností a vidíte
sami, že na věku vůbec nezáleží.
Text Jitka Říhová, foto Veronika Škodová

Valná hromada SDH Záboří
Valná hromada SDH Záboří se sešla po dvou letech,
kdy jsme byli všichni omezování v jakékoliv spolkové
činnosti vlivem koronaviru. V současné době máme další
nepříjemnost, a to agresi Ruska na Ukrajině, což by
činnost SDH, doufám, nemělo omezovat. Přesto všechno
si zaslouží poděkování naši členové, a hlavně zásahové
družstvo, které i v těchto podmínkách plnilo všechny
úkoly, které jsme jako JP 3 dostávali. Dále pak
poděkování patří Jihočeskému kraji a Obecnímu úřadu
v Záboří, s jejichž pomocí jsme dostali nový Ford
Transit, kterému slavnostně o pouti požehnal farář
zábořské farnosti P. Hušek za přítomnosti senátora za náš
obvod, MUDr. Fialy, a starostky Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Strakonicích,
Jaroslavy Boukalové.
Poděkování patří také rodině Balků, která se aktivně
podílela na šití roušek hned po vypuknutí pandemie.
Nesmím zapomenout ani na další aktivní rodinu Čadků,
která se hasičině věnuje na 100 %, kdy její mladí synové
nevynechají žádnou akci ani cvičení. Jiří Čadek st. a
Max Braun jako řidiči zajišťují dopravu na jednotlivá
cvičení či zásahy.
Minulé dva roky jsme zajišťovali odbornou přípravu
členů, strojníků a velitelů, účast na dětské soutěži,
taktických cvičeních a činnost na úseku mládeže.
Spolupracovali jsme s obecním úřadem při pořádání
různých akcí. Pro děti jsme pomáhali zajišťovat např.
mikulášskou ndílkuku a dětský den. S cisternou jsme
pomáhali obecnímu úřadu při odbahnění a společně
s SDH Bratronice i při napouštění Louže. Ti nejsilnější
z nás pomáhali stavět májku a vánoční strom. Při
pouťové akci Pod lípou a při Pečení prasat jsme zajistili
společně s TJ, veškerou dopravu, stavění stanů a lavic.
Velkým přínosem pro náš sbor by bylo zapojení
většího počtu hlavně mladých lidí do naší práce,
abychom nemuseli veškeré přípravy dělat pouze v malém
počtu stále stejných členů.
Již poosmé v naší historii jsme pořádali valnou
hromadu společně s Hasičským plesem. Rád bych
poděkoval všem spoluobčanům za finanční příspěvek při
prodeji lístků po obci, který nám umožňuje zajistit
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pořádání plesu s tradiční tombolou, za níž patří
poděkování všem sponzorům.
Text Josef Vydra

Vánoce na blátě a sněhulák bez
sněhu
Nejen děti, které bez výhrad milují Vánoce a světýlka
jim září v očích, aniž by musela být rozsvícena na
stromečku nebo v ulicích, potěšila krásná vánoční
výzdoba v naší obci. Vévodil jí především tradiční
stromeček na návsi, který si sice užil osvětlovací reparát,
ale i ostatní nazdobené stromečky v zahradách či za
okny.

Blikajícím balkonům, plotům, fasádám, střechám
tentokrát více než konkuroval sněhulák bez sněhu na
zahrádce u Balků. Přizastavovala kolem jedoucí auta a
mířily sem kroky večerních povánočních procházek. I na
blátě jsme si nadělili naprosto dokonalou vánoční
atmosféru….
Foto a text Jitka Říhová

Přeplněné kontejnery – vizitka nás
všech
Když se objevily u garáží za
bytovkami krásné nové a hlavně
prázdné kontejnery na plast, sklo
a papír, asi mnozí bytovkáři
měli radost, že nemusí chodit
s tříděným odpadem „AŽ“ ke
kontejnerům u Louže nebo u
čističky. Mají také teď bytovkáři radost z poletujících
plastových sáčků, kelímků, papírů a z poházených krabic
všude okolo? Mnozí nemají, ale některým se nechce AŽ
a tak prostě odhodí odpadky vedle plných kontejnerů –
povaluje se nám to tu kolem garáží a jen čekám, kdy nám
při větší povětrnosti odpadky přistanou na balkóně. Dříve
neřízeně poletovaly za obchodem, proto se přestěhovaly
kontejnery a odpadky vesele létají dál– bude to asi tím,
že změna umístění kontejnerů nezmění lidské nastavení,
tedy s prominutím prasečí náturu, slušněji snad čísi
neomalenost, lenost a bezohlednost.
Foto a text Jitka Říhová

Číslo 1/2022

Strana 8

Informace ze zasedání OZ č. 18 - 22
===================> Dokončení ze str. 1
•

•

Stejně jako v některých okolních obcích (např.
Vrbno) dojde i v Záboří v letech 2024 – 2025
k rekonstrukci venkovního vedení NN a VN, které
bude obnoveno kabelovým vedením uloženým do
země. Stávající zařízení veřejného osvětlení a rozhlasu na společných podpěrných bodech bude rekonstrukcí rovněž dotčeno. Bude nutné provést jeho
demontáž a následně oddělení od distribuční sítě
NN. Nové VO bude provedeno podzemním kabelovým vedením s montáží ve společném výkopu.
Souhlas EG.D s uložením kabelu VO do společného výkopu je podmíněn neúčtováním poplatků bezprostředně souvisejících s rekonstrukcí distribuční
sítě. Obecnímu zastupitelstvu obce byly předloženy
návrhy dvou smluv o smlouvě budoucí kupní, ve
kterých přemetem prodeje jsou části dvou obecních
pozemků – p. č. 848/3 a p. č. 416/11 v k. ú. Záboří,
v obou případech o velikosti cca 15m2, kde budou
firmou EG.D vystavěny nové trafostanice. OZ vyhlásilo záměry na prodej částí obou výše uvedených
pozemků. Oba záměry jsou vyvěšeny na úřední
desce a na stránkách ww.zabori.cz.
Místo starého dřevěného „baru“, původně prodejního pultu z místní prodejny, který stojí pod přístřeškem u klubovny, bude postaven bar zděný, aby lépe
vyhovoval podmínkám pro pořádání akcí
z praktického, hygienického i estetického hlediska.
Budete si ho moci prohlédnout již na tradiční pouti,
letos spojené se srazem rodáků, dne 2. 7. 2022.
Blanka Potůčková

Významného výročí se dožívají
Květen
Červen

Anna Štědronská
Dumská Vladislava
Mertová Božena

70 let
65 let
75 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Opustil nás
Dne 30. ledna 2022 zemřel pan
Josef Mašek.

Čest jeho památce!

Volby do obecního zastupitelstva
Již letos 23. a 24. září nás čekají volby do obecního
zastupitelstva. Tímto bych chtěl všem spoluobčanům
připomenout, že mohou kandidovat a pokusit se něco
v naší obci změnit a někam ji posunout.
Michal Říšský

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