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Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce jsme se dočkali
rozvolnění covidových opatření a
tím pádem se mohl „rozjet“ společenský a kulturní život nejen u nás
v Záboří, ale i v celé republice. Naše
místní organizace jako jsou SDH,
TJ ZD a také Rodiče Záboří mohly
po dlouhé době uspořádat své tradiční plesy a valné hromady, na které jsme se všichni určitě těšili a patřičně jsme si je také užili.
My, jako obecní zastupitelstvo,
stále pracujeme na projektech zvelebování naší vesnice. Mnohdy jsou to
stohy papírů a vyhlášek, kterými se
musíme prokousat. Řekl bych, že se
nám podařilo připravit dokumentaci
na hodně projektů, které by Záboří
vylepšily a zpříjemnily by život našim spoluobčanům. Vše se ale odvíjí
od financí, což, jak všichni víme, je
alfa a omega všeho. Snažíme se získat dotační tituly a věříme, že se
nám naše plány podaří dotáhnout
do zdárného konce. Budu se opakovat, ale vyjmenuji tu hlavní a stěžejní projekty, které máme rozpracované. Jedná se o zasíťování nových parcel, dostavbu kanalizace,
rekonstrukci fasády a střechy budovy pošty, rekonstrukci sociálních
zařízení v tělocvičně a další menší
akce a opravy, které se realizují
průběžně.
Letošní rok je rokem volebním.
V září proběhnou volby do obecních
zastupitelstev. Tímto bych chtěl požádat spoluobčany, kteří mají chuť
pracovat v OZ, ať seberou kuráž a
kandidují. Potřebné podklady jsou k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.
Přeji všem krásné léto. Dospělým, ať si užijí dovolené a dětem, ať jejich prázdniny prozáří sluníčko, a všem také spoustu
pohodových letních dnů.
Michal Říšský, starosta obce
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Lidé z naší obce – Josef Slanec
V minulém zpravodaji jsem Vám, milí čtenáři, slíbila
rozhovor se zábořským rodákem už proto, že připravujeme speciální číslo zpravodaje věnované právě pro rodáky.
Pevně jsem doufala, že si na mě bude moci pan Josef Slanec udělat čas, protože právě on je tím posledním opravdovým rodákem v pravém slova smyslu – jako poslední se
v Záboří narodil a i celý život zde prožil. Ostatní občané
narození po roce 1952 totiž mají jako místo narození uvedeno v rodném listě Strakonice, Písek či jiné. Možná to
bylo i tím, že příchod malého Pepy na svět byl neočekávaný a neplánovaný, měsíc po tragickém skonu svého tatínka a měsíc před plánovaným termínem porodu.
Narodil se o pouti
v sobotu 4. 7. 1953 v 11 hodin večer, pan učitel Kulovaný prý jel na motorce pro
porodní bábu do Blatné.
Rodným domem je mu
č. p. 77 (dům u silnice proti
tenisovým kurtům), kde
bydlela
jeho
maminka
s rodiči Hejlovými. Naštěstí
měla zastání, protože nedonošený Pepíček celý první
rok svého života doslova
proplakal, takže se celé příbuzenstvo střídalo v nočním
nošení a chování miminka.
Do Záboří chodil samozřejmě do základní školy, odpoledne trávili s kamarády
z Fišmarku, v zábořském kostele jako vychovaný ve víře
byl u prvního svatého přijímání a jako školák zde ministroval. Vyučil se ve Strakonicích strojním zámečníkem,
zde absolvoval i taneční kurz. Po dokončení školy nastoupil do zaměstnání do strakonické mlékárny, kde pracoval
ve svém oboru. V roce 1972 šel na vojnu, přidělen byl do
nedalekých Střelských Hoštic, kde fungoval jako řidič.
V roce 1976 se oženil
se svou milou Jaruškou a
poté přišly na svět jejich
dvě úžasné děti, Marek a
Andrea. V roce 1984 přešel pracovat z mlékárny
do blatenské Tesly a od
roku 1992 začal pracovat
v Záboří
ve
firmě
PEKON se svým švagrem. Jeho přátelé a vrstevníci ho znají jako stále
činorodého, pečlivého a
pracovitého člověka, který se angažuje v místním
SDH, respektuje přírodu
a její energii, rád pracuje
se dřevem i s kameny a naplňuje ho péče o koně. Dnes ho
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právě nejčastěji můžete potkávat u koňské ohrady, na místě, které má rád už pro krásné výhledy do okolní přírody.
Vím, že bychom si mohli spolu povídat o všem možném,
a také jsme si povídali, ale také vím, že rozhovory jsou
tak poutavé a tak moudré, jak moudré a poutavé jsou položené otázky.
Zvolila jsem proto několik zajímavých citátů moudrých lidí, které nám dávají základní témata rozhovoru spojená se životem, s principy, které jsou důležité, abychom
poznali a pochopili hodnoty, jež Pepa uznává – tedy domov, štěstí, láska, víra a v neposledním koníček – jak bychom mohli nemluvit o koních?
Jako první citát jsem zvolila slova Morgan Matson,
americké spisovatelky: „Musíš být pyšný na svůj domov. Jsme, odkud přicházíme. Jinak bychom byli
ztracení.“ A ptám se tedy, i ty Pepo takto vnímáš svůj
rodný domov? Dávají ti zde lidé i místa hodně energie?
J.S.: S tímto se zcela ztotožňuji, domov je základ našeho života. Rodina a spojení s domovem. Nejvíce energie
dostávám od dětí Andrey a Marka, vnuků – Tobíka, Máti a
Martínka, když s nimi něco tvořím. Při posezení před přístřeškem pro koně a při pohledu směrem k Doubravici, na
rybník Hůrku a na krásnou přírodu. Při pohledu rovně je
vidět Šumava a při ideálním počasí i rozhledna Poledník.
Vpravo je vidět náš kostel a zvonice s krásnými kopulemi.
Samozřejmě čerpám také energii v přítomnosti koně Andyho.
Druhý citát jsem vybrala od Alberta Einsteina, autora teorie relativity, samozřejmě nebudeme rozebírat
fyzikální teorie, ale vlastně teorii života, jaký je Pepo
tvůj názor na tvrzení, že „Jenom život, který žijeme
pro ostatní, stojí za to.“
J.S.: Když někomu udělám radost, mám z toho radost
především já. Nikdy nikoho neodmítnu, ani když jsem se
v něm již někdy zklamal.
Třetí otázku cituji od úžasného Jana Wericha:
„Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“
Přináší ti tedy, Pepo, tvoje práce a snaha štěstí?
J.S.: Ne všechno, co člověk dělá, nese štěstí. Když se
podaří, co jsem si předsevzal, pak mi to radost přináší.
Čtvrtý dotaz patří hodnotě víry, vím, že jsi, Pepo,
věřící, ale nemyslím tím výběrem slov indického politika Mahátmá Gandhího konkrétně na tvou víru: „Víra je určitým druhém šestého smyslu - který začne působit tehdy, když selže rozum.“
J.S.: Podle mého je nejsilnější víra právě ve zdravý rozum, ale samozřejmě všichni bychom měli v něco věřit, a
to, v co věříme, nás určitě posílí a nezklame.
A jak jsem předeslala v úvodu, nemohu si odpustit to
nejznámější koňské přísloví, jako páté téma probereme
rozjímání nad pravdivostí arabského moudra: „Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.“ Sama přiznávám, že ke každému zvířeti většímu než jsem já, mám
velký respekt, přesto jsme s dětmi „na koníky“ chodili
pravidelně. Když byly malé vlastně denně a s obdivem
nad jejich krásou, ladností a ušlechtilostí je pozorovali.
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Dozvěděla jsem se, že
tím prvním, kterého si Pepa
přivezl v roce 1998 ze
Zemského
hřebčince
z Písku, byla Beatrix, zvaná TRIXI, český teplokrevník. Bohužel, neodchovala žádné hříbě a až
když ji nahradila klisna
stejného plemene Merid,
zvaná Mirda, narozená
31. 5. 1999, , přivedli Slancovi na svět hříbátka –
hřebce jménem QUDO.M.
narozeného
20. 5. 2007,
hřebce jménem ASMIR narozeného 20. 5. 2009 a jistě si
mnozí pamatujete třetí hříbě, které se narodilo poslední
dubnový den na čarodějnice v roce 2011. Oficiální jméno
této klisny bylo sice Meri Break, ale nikdo jí neřekl jinak
než ČARINA. Bohužel ona i její matka měly těžké astma,
a tak je v roce 2015 nahradil valach HATLINK narozený
19. 6. 2013, zvaný ANDY. U něj v ohradě najdete společnici, kamerunskou ovečku, které se říká DINA.
Je mi jasné, co mi Pepo odpovíš na otázku, zda pro
tebe je ten nejkrásnější pohled ze hřbetu tvých koní,
ale přesto prosím – jaká je to krása?
J.S. Je to rozhodně pravdivé přísloví. Každému bych
přál posadit se do sedla mé první klisny TRIXY, projet Telechájkem do Vobsin, kochat se krásou kamenů na Skalkách, sjet ke Stržáku a jet podél splavu, přebrodit se na
druhou stranu k Velké Kuši, dále k Malému Horskému a
po hrázi Velkého Horského se vracet domů kolem rybníků
Stržák, Kopaniny, Podkostelního s úchvatným pohledem
na kostel a kolem Skály dojít do stáje.
Závěrem si dovolím citát z mé nejoblíbenější knihy,
Malého prince, dává mi hodně důvodů přemýšlet o
hloubce zcela jednoduše vyslovených vět Antoine de
Saint - Exupériho, které jsou vlastně moudré jen tehdy, když se odvážíme je pochopit. Ráda bych věděla,
jak ty chápeš tento citát, Pepo, po tvém: „Všichni dospělí jsme byli dětmi, ale málokdo si to pamatuje.“
J.S.: Pamatuji si. S přibývajícími léty a vzpomínkami
na ty, kteří mě vychovali a dali mi životní moudro. Dále
vzpomínám na ty, kteří mi předali um a dovednost. Těm
všem bych chtěl mnohokrát a mnohokrát poděkovat.
Tady už je na místě, abych poděkovala já manželům
Slancovým za milé přijetí, za spoustu věnovaného času,
za svolení k nahlédnutí do soukromí, do osobních písemných poznámek, fotografií, zápisů a evidence koní. Velmi
si vážím upřímných odpovědí, které mi daly pochopit, jak
moc má Pepa rád Záboří, svůj domov – je zábořským patriotem. A když o něm vnouček Martínek říká: „Můj děda,
ten umí všechno na světě“, věřte, vůbec není proč o tom
pochybovat. Jestli máte nějaké tajné přání, dojděte si zazvonit na zvoničku u ohrady, třikrát zazvoňte a přejte si
cokoliv. Pepa ji vlastnoručně vyrobil ze starého ořechu,
který stával ve dvoře č. p. 77 a vlastně byl němým svěd-
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kem jeho narození. Možná i proto dokáže přinést takovou
energii, která se promění ve Vaše štěstí. Pepovi si dovolím popřát štěstí nezměrné a hlavně pevné zdraví!
Jitka Říhová, fota z archivu rodiny Slancových

SDH na soutěži v Čečelovicích
V sobotu 4. června 2022 pořádala obec Čečelovice
oslavy k příležitosti 610. výročí založení obce a
121. výročí vzniku SDH. Hasičského cvičení, pořádaného
v rámci těchto oslav, se zúčastnily tentokrát dvě družstva
ze Záboří. Děti sice pilně trénovaly, ale nakonec obsadily
poslední - čtvrté místo.

Muži zabojovali a do Záboří přivezli bronzový pohár!
Jitka Říhová

Májka v Záboří stojí!!!
Letos kupodivu Zábořáci
májku uhlídali, a tak se
neopakovala situace z let
předešlých, kdy nám májku
bohužel podřízli. V sobotu
30. 4. se na návsi odpoledne
sešlo
hodně
lidí,
jak
domácích, tak i chalupářů, a
všichni se přišli podívat na
stavění májky. Strom se musí
nejen vybrat, přivézt z lesa,
ale i náležitě upravit a
ozdobit. Potom se již pomocí
techniky
vsadí
do
připraveného stojanu. Je to spousta namáhavé práce a
času, než se májka postaví. O to více pak všechny mrzí,
když se neuhlídá a veškerá snaha mnoha lidí je pryč.
Tentokrát se to ale nestalo, a tak naši náves zdobí vysoká
štíhlá kráska. Vždyť kvůli ní byla na náves
„přestěhována“ i hospoda, aby to měli kluci snazší a
nemuseli se od májky vzdalovat nebo trpět žízní. Počasí
se vydařilo, k poslechu a tanci hrála živá hudba. Přítomní
jistě neměli ani žízeň, pečených buřtů bylo také dost.
Díky patří všem, kteří se podíleli na této akci, a speciální
těm, kteří vydrželi až do rána a májku uhlídali.
Jaroslava Vodičková
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Aktuality ze školních škamen
Další školní rok již opět odpočítává své poslední dny. Sice byl
opět ovlivněn epidemií Covid-19,
ale přeci jen již až na občasné karantény, izolace a nepříjemné testování probíhala výuka převážně
tradičním způsobem. A tak se
v posledních školních měsících
opět žáci mohli vydávat na mnohé exkurze, během kterých poznávali krásy naší nádherné země. Objevili různá
zákoutí Pražského hradu, prohlédli si západočeské Klatovy, prošlapali šumavské hvozdy, ale zažili i vzrušení a adrenalin v písecké laser aréně. Děti se zvěčnily i na hezké
fotky zhotovené Petrem Cihlou, jemuž patří velký dík.
V dubnu proběhl také zápis do 1. třídy, ke kterému se
dostavilo 15 dětí, dvanáct z nich bylo zapsáno, třem byla
školní docházka odložena. K zápisu pro ukrajinské uprchlíky se dostavili 4 budoucí žáci zábořské ZŠ.
Na závěr bych chtěl popřát žákům 9. ročníku vydařený
vstup do nové etapy jejich života.
MG
Přijímací řízení
Letošní devátá třída čítá 14 žáků. Devět z nich se hlásilo na střední školy, ostatní na učební obory. Pro žáky hlásící se na střední školy probíhá v naší škole každoročně
příprava na přijímací řízení z českého jazyka a
z matematiky. Všichni žáci byli přijati na vybrané školy/obory v prvním kole přijímacího řízení. Gratulujeme!
Kateřina Srbová
Dějepisná olympiáda
Ondřej Augustin z 8. třídy se
letos umístil na třetím místě
v okresním
kole
dějepisné
olympiády.
Probojoval se dokonce i do
krajského kola, bohužel ale v den
konání onemocněl a soutěže
v Českých
Budějovicích
se
nemohl zúčastnit.
Velice mu blahopřejeme ke
krásnému umístění!
Kateřina Srbová

dochoval pouze jediný dům, a to tehdejší myslivna. Dnes
slouží k ubytování těm, kteří si chtějí odpočinout od
konzumu nynější uspěchané doby a prohlédnout si jeden
z mnoha koutů Šumavy.

Společné foto na Jezerní slati
Právě zde jsme byli ubytováni tři dny i my. Stačili
jsme ujít pár kilometrů, podívat se na Horskou Kvildu,
s odbočkou na jelení výběh a Jezerní slať dojít až na
Kvildu a zase zpět. Nevynechali jsme ani vrch Přilba a
Nové Hutě. Třetí den jsme sice kvůli dešti zůstali
uvězněni na chalupě, ale nevadí…, i tak to bylo fajn!
Text a foto Kateřina Srbová
Květnové výletování ZŠ Záboří
Konec školního roku bývá ve znamení činnosti, kterou
školní děti milují, a tím jsou výlety. Vesměs po vlastech
českých. Svérázným způsobem takový výlet do Klatov a
na Červené Poříčí popsal žák čtvrté třídy ZŠ Záboří
Ondřej Klečka.

Exkurze na šumavskou Zlatou Studnu
Na svůj poslední výlet vyrazila 5. června devátá třída.
Zvolili si již známé místo – Zlatou Studnu na Šumavě.
Místo, které získalo své pojmenování snad podle zlata,
které se zde ve středověku těžilo, láká nejen svou historií
– kdysi zde bývala sklářská huť patřící městu Kašperské
Hory, ale dnes zejména turistickými trasami vedoucími
přes bývalou osadu. Z původní osady se do dnešní doby

„Cesta do Klatov trvala hodinu a půl a jako první jsem
šel do muzea skla (pozn. PASK Klatovy). Byla tam
spousta skleněných výrobků, jako třeba kočky. Potom
jsme lezli na Černou věž. Ta je vysoká 81,6 metrů a dříve
její špička vypadala jinak. Do věže vedlo 285 schodů a
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trvalo mi to tam a zpátky asi tak půl hodiny. Trochu jsem
si odpočinul v autobuse, kterým jsme přejeli do
Červeného Poříčí. Červené Poříčí mě trochu nudilo, ale
jinak to byl hezký zámek. Všude byla příroda a v zámku
byly pěkné věci a okolo hrozně velká a krásná zahrada.
Celý výlet byl skvělý, až na to trochu nudné Poříčí. Ale v
muzeu v Klatovech se mi fakt líbilo a na Černou věž jsem
se těšil už doma.
Eva Kunclová, Ondřej Klečka, foto Marie Sekáčová
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Naše exkurze začala na Pražském hradě, kde jsme si
prohlédli všechna nádvoří, katedrálu sv. Víta, Starý
královský palác, Zlatou uličku a baziliku sv. Jiří. Pak naše
kroky vedly do Valdštejnských zahrad (viz foto) a
k chrámu sv. Mikuláše. Odtud jsme vyrazili přes Karlův
most na Staroměstské náměstí. Tady jsme se občerstvili
zmrzlinou a počkali na odbíjení Orloje.

Přírodovědná exkurze 6. třídy
Ve
čtvrtek
16. 6.
vyrazila naše třída na
výlet do Horažďovic.
Z nádraží zamířily naše
kroky k řece, kde jsme se
všichni osvěžili. Odtud
jsme šli do Přírodovědné
stanice. Tady se nám
líbilo asi nejvíc, protože
máme všichni moc rádi
zvířata. Provázela nás
milá paní Nela, která nám
ukázala spoustu zvířat a
pověděla nám o nich
hodně
zajímavých
informací. Všechny nás
zaujala například africká kráva s obrovskými rohy.
Některá zvířata jsme si mohli i pochovat a pohladit –
např. činčilu, slepýše nebo ježka bělobřichého.
Pak jsme vyrazili do muzea, kde jsme se naučili tkát
látku, příst na kolovrátku a dokonce i hoblovat dřevo.
Všechny tyhle činnosti jsme si mohli i vyzkoušet a
ukázalo se, že bychom jako řemeslníci v dřívějších
dobách klidně obstáli. Další součástí muzea je i výstava
minerálů, perel a zlata. Když jsme tam vešli, úžasem se
nám zatajil dech, všude kolem nás byla spousta
nádherných kamenů.
Pak už nás čekal jen tradiční rozchod a cesta domů,
kterou provázely jisté komplikace. Přesto se nám všem
výlet moc líbil.
Tereza Kluknerová, Veronika Bigasová, Gabriela
Kotmelová, 6. třída
Praha
Při hodinách vlastivědy, zeměpisu a dějepisu se děti
učí o Pražském orloji, o Václavském náměstí nebo o Zlaté
uličce, ale málokdo z našich žáků tato místa někdy spatřil
na vlastní oči. Proto jsme se rozhodli, že to napravíme. Do
našeho hlavního města jsme se chystali už dva roky, ale
karanténní opatření nám výlet pokaždé znemožnila. Až
letos to konečně vyšlo. Na exkurzi jsme se předem
pořádně připravili – už ve škole si děti vybraly jednotlivé
památky a pak s nimi pomocí plakátu a referátu seznámily
své spolužáky.

Po krátké pauze v obchodním centru Palladium jsme
pokračovali na Václavské náměstí, kde jsme si zblízka
prohlédli nejslavnější českou sochu – svatého Václava.
Někteří z nás pak ještě nahlédli do nově opraveného
Národního muzea, na jeho podrobnější prohlídku už
bohužel nezbyl čas. Ale to nevadí, do Prahy určitě
vyrazíme brzy zase.
Text Šárka Kučerová, foto Kateřina Srbová
Výlet 7. třídy do laser arény
Naše třída miluje dobrodružství a zábavu, a proto jsme
se na letošní školní výlet vypravili do laser areny do
Písku. Zde jsme se po příchodu rozdělili do týmů,
nejdříve jsme bojovali kluci versus holky, pak jsme se
různě promíchali. Místnost, kde jsme po sobě stříleli, byla
plná překážek, zdí a různých světel.

Zahráli jsme si celkem pět her, na celé čáře v nich
zvítězil Eric. Hra se všem moc líbila a nikomu se nechtělo
domů.
Eliška Lávičková a Nela Matějková – 7. třída
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Upokojenkyně
Je třeba zabít babičku aneb skoro realistická komedie
z prostředí domova pro seniory. Poslední přání, vztahy
v rodině i v domově, lehkost a nadhled, spousta černého
humoru a smích, který snadno zabolí. Taková je divadelní
hra současného autora Kazimíra Lupince (vl. jménem Jan
Červený) Upokojenkyně, kterou nám v pátek 13. 5. 2022
do Zábořské hospůdky přijel představit divadelní soubor
F. L. Čelakovského ze Strakonic v režii Eduarda Krčka.

dělí. U nás koledníci chodili dokonce s malým valníčkem,
aby nemuseli tahat košíky v ruce. O říkanku a vyšlupání
jsem si sice musela říct, ale příště to už určitě budou
vědět. Hlavní ale je, že dodržují tradici.
Jaroslava Vodičková, Záboří

Informace ze zasedání OZ a k volebním
formulářům přiloženým ve zpravodaji
•

•
•
•
•
Představení bylo na podzim odloženo ze stejného
důvodu jako ostatní kulturní akce, ale kdo si počkal, určitě
nelitoval. Z hlediště, kde se sešlo přibližně padesát
diváků, zazníval téměř neustále smích a bylo vidět, že
herci mají výborně nastudovaný nejen scénář, ale i
jednotlivé postavy po stránce výrazové a že hraní je
opravdu baví. Po skončení představení následoval
zasloužený potlesk a květiny pro účinkující. Všichni
diváci odcházeli domů dobře naladěni a s vědomím, že
také na nepříliš radostnou kapitolu lidského života se dá
pohlédnout s humorem, i když trochu černým.
Text a foto Blanka Potůčková

•
•
•

OZ projednalo a schválilo žádost, kterou zaslal na
obecní úřad Automotoklub Pačejov, o povolení průjezdu vozidel při rallye. Trasou, která vede přes Záboří, se pojede v sobotu 1. 10. 2022.
OZ schválilo poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených z.s. na rok 2022 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
OZ schválilo závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad.
OZ schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záboří za rok 2021 a účetní závěrku obce
Záboří za rok 2021 bez výhrad.
OZ schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Záboří a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok 2021 bez
výhrad a souhlasilo s převodem hospodářského výsledku ve výši 37 677,68 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
OZ schválilo pro školní rok 2022/2023 výjimky
z maximálního počtu dětí v MŠ Záboří a
z průměrného počtu žáků v ZŠ Záboří.
OZ Záboří stanovilo počet zastupitelů obce Záboří
pro volební období 2022 – 2026 na 9 členů.
OZ souhlasí s nákupem 1000 ks omyvatelných, vícekrát použitelných kelímků na kulturní akce v obci.
Na akcích budou používány místo sklenic a jednorázových kelímků proti vratné záloze 50,- Kč za 1 ks.

Velikonoční koledování

Informace k podávání kandidátních listin pro volby do OZ 23. – 24. září 2022

K velikonočním
oslavám
neodmyslitelně
patří různé koledy, říkanky
a písničky, pomocí kterých
chlapci
dostanou
od
vyšlehaných děvčat při
koledování
odměnu
v podobě barevných vajíček
a sladkostí. Tento zvyk se
dodržuje spíše na vesnicích,
kde s kluky chodí koledovat
i děvčata, i když by měla
chodit jen v přestupném
roce. Obcházejí jednotlivé
domy v obci a většinou všude dostanou velikonoční
výslužku. Tu pečlivě třídí a do košíčků si dávají zvlášť
vajíčka barvená, bílá, bonbony a jiné sladkosti. V dnešní
době mají bohužel nejradši peníze, které má na starosti
nejstarší z nich. Potom se o všechno (snad spravedlivě)

Protože volby do obecních zastupitelstev se rychle
blíží, jsou do tohoto zpravodaje vloženy všechny tři
listiny, které musí každý kandidát vyplnit – kandidátní
listina, prohlášení kandidáta a petice voličů podporující
kandidaturu. Vyplněnou kandidátní listinu s oběma
přílohami (prohlášení kandidáta, petice voličů podporující
kandidaturu) lze podat nejpozději v úterý 19. 7. 2022 do
16.00 hodin na Městském úřadu Blatná na úseku evidence
obyvatel (v kanceláři, kde se vydávají občanské průkazy).
Na petici voličů je nutné napsat jméno i příjmení každého
podepsaného voliče (např. nesmí být Novák J., ale musí
být Novák Josef). Potřebný počet podpisů na petici je 17
pro nezávislého kandidáta, 24 pro sdružení nezávislých
kandidátů. Jak je uvedeno výše, pro příští volební období
je stanoven počet zastupitelů na 9. Žádáme všechny, kdo
mají zájem o rozvoj a rozkvět naší krásné obce, aby do
podzimních voleb kandidovali
Blanka Potůčková
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Další sportovní rok je pomalu za námi. I
tentokráte byl ovlivněn epidemiologickou situací, ta ale přeci jen nezastavila sportovní život podobně, jako v předchozích dvou letech. Především
pro zábořské žížaly lze považovat minulou sezónu za bezesporu historickou. Hokejisté rovněž dosáhli 4. místem
nejlepšího výsledku za poslední roky, stolním tenistům se
podařilo zachránit v regionálním přeboru I.
V dubnu se konala Valná hromada TJ ZD Záboří, z.s.,
novou členkou výboru TJ byla zvolena Lucie Bigasová.
Výbor poté na svém 1. zasedání jmenoval předsedou TJ
Michala Gutwirtha, místopředsedkyní Hanu Šourkovou.
Letošní rok se pro celou TJ nese ve slavnostním duchu, připomíná si 70 let od svého založení. Oslavy vyvrcholí poslední srpnovou sobotu, kdy proběhne tradiční volejbalový turnaj Zábořská smeč a večer se o dobrou zábavu postará skupina Pozor, vizita! Srdečně bychom Vás
chtěli na tuto akci pozvat.
Na závěr chci popřát sportovcům letní relaxaci a ať se
jim ve zdraví daří ve všech sportovních aktivitách.
MG
Žížaly Záboří přebornicemi okresu
Zábořské ženy vyhrály okresní přebor ve volejbalu!!!
Slovy známého komentátora „Přepište dějiny …“ bychom
rovněž mohli popsat velkou chvíli zábořských hráček, které svůj triumf zpečetily v sobotu 4. června v posledním
kole OP v Radomyšli. Mohl bych se věnovat pouze tomuto závěrečnému turnaji, ale přeci jen bych rád zmapoval
dlouhou cestu vedoucí až k tomuto skvělému výsledku.
Volejbal se hrál v Záboří již před několika desetiletími,
již moje maminka se zmiňovala, že za svého působení ve
škole v Záboří v padesátých letech minulého století chodili s místními pinkat na hřiště k Velkému rybníku. Vše se
ale odehrávalo na rekreační bázi. Teprve v polovině osmdesátých let se parta kolem Josefa Slavíka, který se vrátil
z vyšší soutěže z Písku, zapojila na cca dvě sezony do
okresního přeboru mužů. Zábořské barvy reprezentovali
rovněž např. Josef Slanec, Jiří Turek, Jan Špaček …
Poté se ovšem tento sport v Záboří na dlouhou dobu
odmlčel. Jeho pomalé vzkříšení se datuje na začátek nového tisíciletí, kdy se dalo dohromady pár mužů a žen
(např. Lenka Jiroušková, Markéta Bělová, Radka Cinková, Hana Šourková, Petr Pavlík, Martin Běle, Martin
Cink, Michal Gutwirth…) a začali se volejbalu pravidelně
věnovat. Na tyto první nadšence se začali nabalovat další,
převážně mladší hráči, kteří trénovali v kroužku při ZŠ.
Najednou odbíjené holdovalo kolem 30 aktivních hráčů.
Logickým krokem bylo přihlášení týmů do okresního
přeboru v roce 2005 (muži) a 2006. (ženy). Zpočátku
družstva spíše sbírala zkušenosti, v sezóně 2009/2010 se
ale mužům velmi dařilo a sahali dokonce po prvenství.
Rozhodující zápas ale nezvládli a nakonec skončili na
3. místě. Později podobné výkony již nezopakovali.

Ženy se většinou pohybovaly v prostředku tabulky na
5.-7. místech, vinou mateřských povinností téměř poloviny týmu dokonce hrozilo i odhlášení se z OP, ale naštěstí
se podařilo některé nové hráčky vychovat a získat posily
z Písku a Březnice. První nadějné výsledky sice zastavila
epidemie Covid-19, ale v letošním roce již zábořské Žížaly nikdo nezastavil a prakticky od 1. kola se pohybovaly
na samé špici tabulky.

Horní řada zleva: Alena Zabranská, Ivana Romová, Zuzana Surá, Lucie Kardosová, Lucie Bigasová, Michal Gutwirth
Dolní řada zleva: Kateřina Vrátná, Lucie Krejčová, Lenka Jiroušková, Lenka Filipčíková
Chybějící: Ludmila Brožová, Kateřina Hipčová,
Stanislava Zabranská, Tereza Zemková, Kristýna
Michálková
Do posledního kola vstupovala děvčata s mírným náskokem, který nakonec také těsně uhájila, přestože ve
dvou zápasech hráčkami cloumala silná nervozita, trenér
zestárl minimálně o 10 let a dokonce hrozilo, že pohár za
1. místo nakonec poputuje do Strakonic. I tyto kritické
chvíle „Žížaly“ nakonec zvládly a mohou se tedy v sezóně
2021/2022 pyšnit titulem okresních přebornic.
Tělovýchovná jednota tím dostala opravdu krásný dárek ke svým kulatým narozeninám.
Text MG, foto Ivana Romová
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Významného výročí se dožívají

Realizované opravy
Obec Záboří v první polovině roku 2022 financovala
opravu venkovního barového pultu v č. p. 4 – komunitním
centru, jehož stávající zázemí bude lépe vyhovovat
zejména z hygienického hlediska, ale samozřejmě bude
pohodlné pro obsluhu zde pořádaných obecních i
soukromých akcí.

Červenec

Srpen
Září

Ivana Hokrová
Růžena Linhartová
Bohumil Linhart
Miloslav Procházka
Alois Švec
Miloslav Říha

70 let
92 let
94 let
80 let
80 let
87 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Autobusová zastávka

Začátkem června byly zahájeny práce na nové
zpevněné ploše pro kontejnery na tříděný odpad vedle
garáží u bytovek.

Je smutné, že naši autobusovou
zastávku, kterou nám závidělo široké
okolí, opět někdo poničil a pomaloval
zdi a fasádu. Autobusová zastávka je
první, co člověk uvidí, když vystoupí
z autobusu. A u nás místo hezky
vymalované a veselé zastávky uvidí jen
vulgární obrázky a nápisy.
Tímto bych chtěl požádat všechny spoluobčany, když
uvidí někoho ničit nově vymalovanou zastávku, ať
k tomuto činu nejsou lhostejní a dotyčného napomenou,
případně přijdou za námi na obecní úřad a nahlásí
pachatele.
Nejen, že autobusová zastávka je vizitkou naší vesnice,
ale vše zase opravit stojí nemalé peníze, které by se mohly
investovat někde jinde.

Ježdění po trávníku u tenisových kurtů

Kontejnery tak budou výrazně stabilnější a bude k nim
umožněn vhodnější přístup.
Text a foto Jitka Říhová

Určitě jste si všimli, že na trávníku u tenisových kurtů
se objevily kameny. Jsou zde z jednoduchého a
praktického důvodu, a tím je, aby po trávníku lidé
nejezdili autem.
Bohužel nestačilo slovní upozornění, a proto jsme
přistoupili k tomuto kroku. Naši spoluobčané by si měli
uvědomit, že těmito věcmi přidělávají obecnímu úřadu
zbytečnou práci a starosti.
Říšský Michal, starost obce

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