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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané
právě nám začíná podzim, který bude doufám, stejně tak krásný jako léto.
To bylo plné sluníčka, a hlavně jsme se mohli bez omezení scházet, a to jak
dospělí, tak naši nejmenší. I u nás se povedlo zorganizovat pár společenských
akcí, na nichž jste se mohli pobavit, zatančit a užít si krásné odpoledne nebo
večer. Vždy je pro nás všechny, co tyto akce organizujeme největším poděkováním, když se na nich naši spoluobčané sejdou a dobře se pobaví. V letošním
roce nás ještě několik kulturních a společenských setkání čeká, budeme rádi,
když se nejen zúčastníte, ale i přidáte pomocnou ruku při přípravách.
Letos jsme nejen pořádali výše zmíněné akce, ale i připravovali projekty
na investice v naši obci. V dnešní „papírové době“ kdy na všechno musíte mít
povolení a schválení ze všech možných úřadů a institucí, není zrovna snadné
jednotlivé projekty dokumentačně připravit. I přesto si myslím, že jsme toho
zvládli hodně, je to činnost, co není vidět a projeví se až časem. Je potřeba
mít projekty připravené i z toho důvodu, abychom mohli žádat o dotační tituly, protože bez dobré projektové dokumentace nelze žádat o nic.
Koncem září proběhly volby do obecního zastupitelstva, kterých se zúčastnilo velké množství voličů. Tímto bych chtěl poděkovat nejen jim, ale také všem, kteří kandidovali do našeho zastupitelstva. Je vidět, že vám naše obec není lhostejná. Rád bych tímto poděkoval za odvedenou práci bývalému zastupitelstvu.
V Záboří se toho za poslední čtyři roky událo spoustu, ať již zmíněné společenské aktivity tak opravy obecních nemovitostí
nebo započetí nových velkých projektů, které by měli spoluobčanům v naší obci zpříjemnit život.
Krásný podzim plný pohody a klidu vám všem přeju.
Michal Říšský, starosta obce
Informace z ustavujícího zasedání OZ ze dne 17. 10 2022
1. Zastupitelstvo obce ve věci stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:
a) schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
a v souladu s Nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Záboří za výkon funkce dle přílohy č. 3.
b) odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního období. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
2. Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
3. Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů výborů aklamací.
4. Zastupitelstvo obce Záboří volí starostou Michala Říšského.
5. Zastupitelstvo obce Záboří volí místostarostou Pavla Marka.
6. Zastupitelstvo obce Záboří zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít čtyři členy a kontrolní výbor bude mít tři členy.
7. Zastupitelstvo obce Záboří volí předsedou finančního výboru Vladimíra Čapka.
8. Zastupitelstvo obce Záboří volí předsedou kontrolního výboru Michala Běleho.
9. Zastupitelstvo obce Záboří volí členy finančního výboru Tomáše Cibulku, Václava Běleho a Petra Baštu.
10. Zastupitelstvo obce Záboří volí členy kontrolního výboru Jakuba Klečku a Maxima Brauna.
Blanka Potůčková
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Vzpomínka na Josefa Antonyho
Do Záboří jsme přišli v roce 1972 v září,
takže je to právě nyní
padesát let. Byla jsem
na mateřské dovolené,
manžel nastoupil do
JZD a dostal zde krásný
byt v nově postavených
bytovkách. Do původního zaměstnání jsem se
vrátit nemohla, dojíždět
denně do Českých Budějovic bylo pro mne
nemožné. Na tehdejším
místním národním výboru byl neuvolněným
předsedou pan Josef Antony, který mi nabídl místo na
úřadě. Dlouho trvalo, než mě na okrese prokádrovali, měla jsem za sebou půlroční pobyt v Londýně jako au-pair.
Nakonec jsem na MNV místo získala, jiný zájemce asi
nebyl. Lepšího nadřízeného jsem si opravdu přát nemohla.
Naše spolupráce trvala téměř dvacet let. Josef Antony byl
velký zábořský patriot, zájmy obce a občanů u něho byly
vždy na prvním místě. Člověk velice empatický, poctivý,
pracovitý, dovedl sehnat pro obec peníze, šel vždy tvrdě
za svým cílem. Vždyť za jeho působení se v obci postavila prodejna, hospoda, školní pavilon, čistírna odpadních
vod, sportovní hala, školní jídelna, budova NV a hasičů,
v neposlední řadě škola. A stavělo se nejen v Záboří, ale i
v dalších obcích, které k nám do střediskové obce patřily.
V té době také nebylo lehké sehnat pro obec peníze, vím o
tom své. Takový předseda NV nebo nyní starosta musí být
tak trochu „gauner“, a to plně platilo o Josefu Antonym,
ovšem v tom nejlepším smyslu slova. To už byl uvolněným předsedou národního výboru a já s ním často jezdila
na okres vyřizovat různé záležitosti. Nejenže tam každého
znal, ale když ho na nějakém odboru vyhodili z jedněch
dveří, šel tam druhými. Nakonec vždy svého cíle dosáhl a
vyřídil co chtěl. Nejhorší situace byla kolem zahájení
stavby školy. Nabízeli nám chanovickou dřevostavbu, která by se bývala stavěla jako provizorium. Dodnes slyším
jeho slova – dřevostavbu nechceme, aby mi jednou moji
vnuci nadávali, co jsem to tu postavil? Stálo to hodně nervů, než nám „přiklepli“ zděnou školu, kterou jsme mohli
v roce 1988 slavnostně otevřít. Se sportovní halou to bylo
podobné. Blatná nechtěla montovanou halu, Záboří o ni
projevilo zájem a dostalo ji, opět díky panu Antonymu.
Když ji potom Blatenští viděli hotovou, dost litovali, ale
už nám ji vzít nemohli. Aby byla sportovní hala využitá,
museli jsme zajistit její provoz i o prázdninách, udělat
skromnou ubytovnu na dvoře NV, zajistit stravování ve
školní jídelně, aby mohla probíhat sportovní soustředění
mládeže. Hala se pronajímala i cizím sportovním oddílům, ale během školního roku sloužila především naší
škole. Jako obec jsme byli podnikaví, měli jsme tzv.
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drobnou provozovnu, ve které byl truhlář, zedník a holička. Měli jsme i svůj autobus, odkoupený od Jablonexu,
který sloužil také převážně škole. Když pro něj chlapi jeli
do Jablonce, já měla za úkol zavolat na okres a sehnat peníze. Na odboru dopravy mi nejdřív pořádně vyčinili, ale i
tak peníze poslali během týdne.
Říká se, že není
na světě člověk ten,
aby se zavděčil lidem
všem. Kdo jen trochu
něco ví o práci
v obecní samosprávě,
dá mi za pravdu. Není to jednoduché a
někdy to opravdu nejde vyhovět všem. I
Josef Antony byl někdy v hospodě napadán spoluobčany, ne
každému se mohl zavděčit a vyhovět.
Pamatuji si, jak si
odkupoval pár plotovek, které zbyly po
Slavnostní otevření nové školní
postavení zídky u
budovy
obce. Když jsem mu
vypisovala doklad o zaplacení, jen tak mimochodem jsem
poznamenala, aby ten doklad nosil u sebe. Během asi půl
roku mi děkoval, jak je v hospodě usadil, když ho napadli,
že má zídku postavenou ze stejných plotovek. Vytáhl
z kapsy u saka doklad o zaplacení. Jen jedno jsem mu vyčítala. Hodně kouřil, zapaloval jednu cigaretu od druhé,
když ještě přišla návštěva a byl to také kuřák, za chvíli
nebyli v kouři vidět a já se nechtěně stávala pasívním kuřákem. Zažila jsem s ním pracovně mnoho pěkných i horších situací, mnoho příjemných i nepříjemných překvapení. Bylo mi moc líto, že ho nemoc skolila krátce po odchodu do důchodu, v nedožitých 61 letech.
Na Josefa Antonyho dodnes vzpomínám s velkým respektem a úctou. Jsem vděčná za to, že byl tolik let součástí i mého života a bylo mi ctí s ním pracovat.
Jaroslava Vodičková

Poděkování od novomanželů
Rádi bychom
poděkovali vedení obce Záboří za
možnost uspořádání svatby v areálu Pod Lípou.
Jsme moc vděční
panu starostovi a
místostarostovi za
jejich ochotu a
pomoc při přípravě našeho svatebního dne.
Tereza a Tomáš Nekvapilovi
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Brutus Pod Lípou

Rozkvetlé Záboří

V sobotu 30. 7. nám přijela, opět po roce, zahrát do
areálu Pod Lípou známá skupina Brutus, která byla založena již před více než šedesáti lety. Po svém vzniku v roce
1956 byla několikrát nucena činnost pozastavit a vždy ji
obnovila pod novým názvem (1973 – Elektronik, 1980 –
Brutus, 1982 – Kyklop). Od devadesátých let hraje už trvale pod názvem Brutus a za dobu jejího trvání se v ní vystřídalo mnoho muzikantů.

Konec léta se nezadržitelně blíží a podzim už se těší na
svoji vládu. Letní vedra ustoupí sychravému podzimnímu
počasí, jako každým rokem. Budeme pak vzpomínat na
naše letní rozkvetlá okna, zahrádky a prostranství. Posílám několik fotografií, jak letos v létě vypadala naše rozkvetlá obec.

Šalvěj paní Marie Švecové
Zábava se vydařila na jedničku, počasí nám přálo a
přibližně 150 diváků a tanečníků z řad věrných dlouholetých fanoušků i mladých příznivců se výborně bavilo při
známých hitech jako jsou například Gorila, Opijem se,
Půjdeme spolu do nebe a mnoho dalších. Je neuvěřitelné,
jakou energii má ve svých pětasedmdesáti letech frontman
kapely Sáša Pleska. Kapela hrála celou dobu téměř bez
přestávky a příznivci se rozcházeli až v pozdních nočních
hodinách. Doufáme, že za rok přijedou znovu!
Text Blanka Potůčková, foto Michal Říšský

Úklid obce
Určitě jste si všimli, že po celé léto probíhala po celé
obci úprava zeleně. A že jí není málo. Ruku k dílu tak přiložila i místní omladina – nejmladší členové místního
SDH. Jsme velmi rádi, že jim již v takto útlém věku není
lhostejné, jak jejich okolí vypadá.

Květinové kolo Marie Antonyové

Studna Jarky Vodičkové a lilie Mirky Kopáčkové
Doufejme, že jim láska k Záboří vydrží po celý život.
Foto Josef Vydra

Věřím, že pro mnohé nejen naše občany to bude pohlazení na duši.
Jaroslava Vodičková, Záboří

Číslo 3/2022
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Aktuality ze školních škamen
Školní rok 2022/2023 je již
v plném proudu. Snad už i epidemie Covidu-19 pomalu vejde do
propadliště dějin a žáci se budou
moci plně věnovat učení. První
školní den jich práh zábořské školy překročilo 88, podařilo se zachovat 8 tříd, spojeny jsou už tedy
i nadále pouze 4. a 5. ročník. Došlo i k mírným změnám
v pedagogickém sboru. Posílil ho tentokrát muž – Mgr.
Petr Ryšlavý, který se stal třídním učitelem 6. ročníku.
Podařilo se také vytvořit 2. oddělení školní družiny, ve
kterém nově působí p. vychovatelka Lucie Bigasová.
Nejen výukou jsou žáci zaměstnáni, škola proto i nadále připravila pestrou nabídku zájmových útvarů. Ve spolupráci s blatenskou ZUŠ pokračuje kroužek keramiky,
který může ke své práci využít zbrusu novou pec, která
byla pořízena z dotace. Děti svůj volný čas mohou trávit
opět na gymnastice, v čtenářském klubu, klubu logických
her, dovedných rukou, po roční pauze se ke slovu přihlásil
také fotbal a na tradici zábořského volejbalu se bude snažit navázat i volejbalový kroužek obnovený po několikaleté přestávce.
Věřme, že letos prožijeme všichni klidný, a hlavně
úspěšný školní rok!

Jedno loučení vystřídalo druhé. Se svou základní školou se přišlo rozloučit 14 deváťáků: Petr Dušek, Ondřej
Hejna, Adam Klečka, Jonáš Kohout, Petr Kotmel, Marie
Machová, Linda Majerová, Martina Matoušková, Anna
Miklasová, Eliška Pekařová, Adam Skala, Kristýna Václava Šiplová, Tomáš Zahradník a Samuel Zach. Úvodního
slova se ujal pan starosta a popřál jim úspěchy v dalším
studiu i životě. Poté se rozloučil s žáky pan ředitel ZŠ.
Připomněl jim, že dveře školy pro ně budou stále otevřené
a mohou přijít kdykoliv pro radu nebo se pochlubit svými
úspěchy. Jejich třídní učitelka pěkně shrnula roky, které
s nimi prožila. Nejsilnějším společným zážitkem byl jistě
školní výlet na Zlatou Studnu, kde děti zažily šok, nejdříve, když tam musely dojít pěšky a poté, když viděly, jak
to na takové šumavské chalupě, vzdálené od civilizace,
chodí. O tomto výletu se ve svém projevu paní učitelka
několikrát zmiňovala a bylo vidět, že také již bývalí deváťáci na něj mají silné vzpomínky. Následovalo rozdání
posledních vysvědčení ze základky, pamětních listů, dárků a samozřejmě přípitek. Nakonec se žáci a učitelé společně vyfotili.

MG
Loučení s MŠ a ZŠ Záboří
Loučení s dětmi z mateřské školy a deváťáky ze základní školy proběhlo ve čtvrtek 30. 6. za obecním úřadem v areálu pod Lípou. Jako první se přišly rozloučit děti
z mateřské školy: Karolína Founě, Barbora Svobodová,
Veronika Forejtová, Jaroslav Majer, Samuel Mundl a
Roman Kotmel.

Nám zbývá jen popřát všem školákům, aby se jim
v nových působištích dařilo a mohli se v budoucnu věnovat tomu, co je nejvíce zajímá.
Text a foto Blanka Potůčková
Výlet do Stožce

Pan starosta jim popřál hodně úspěchů ve škole, paní
učitelky jim rozdaly dárečky a děti si připravily na rozloučení hezkou básničku, kterou společně přednesly. Jejich mladší kamarádi pozorně sledovali, co je zanedlouho
také čeká.

Ve čtvrtek 8. září se žáci
2. až 5. třídy vypravili na
dvoudenní výlet do Střediska
environmentální
výchovy
Stožec. Na dobrodružný výlet
se vydali vlakem, a to i
s přestupem.
Kupodivu
všichni malí cestovatelé se
svými zavazadly ve Stožci i
vystoupili.
Ubytovali
jsme
se
v bývalé hájovně, prostorné
patrové budově, pyšnící se
krásným, převážně ze dřeva
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vyrobeným interiérem, doplněným četnými loveckými
trofejemi.

První den nám počasí moc nepřálo. Převážně pršelo,
program tudíž musel být přesunut do vnitřních prostor.
Děti se pomocí videoprojekce seznámily se šumavskou
flórou a faunou a zahrály si několik her. Později odpoledne díkybohu přestalo pršet, konečně jsme se mohli vypravit objevovat skutečnou šumavskou přírodu. Po pětikilometrové vycházce jsme zašli do restaurace na dobrou večeři. Večer proběhl ve znamení různých akčních her. Závěrečná hra se uskutečnila před večerkou v pyžamech.
Děti znavené celodenním dobrodružstvím brzy usnuly a
tvrdě spaly až do rána.
Páteční ráno
nás přivítalo lepším počasím. Pan
průvodce nás vzal
na
Puštíkovu
stezku, kde si žáci
na vlastní kůži
vyzkoušeli život a
zákonitosti lesa –
např. k čemu jsou
dobré smíšené lesy, jakou funkci
má v lese mech,
kde všude bydlí
ptactvo atd. Krásnou a poučnou
vycházku
jsme
završili vysněným
a zároveň nečekaným obědem –
kuřecím řízkem s hranolky. Po obědě začalo pršet, proto
se původně venkovní odpolední program přemístil opět do
vnitřních prostor. Děti si na památku odvezly vlastnoručně vyrobený miniatlas šumavské flóry.
Všem se moc líbilo, většina z nás by si ještě pobyt
prodloužila. Doufáme, že jsme ve Stožci nebyli naposledy.
L. Jiroušková, M. Sekáčová
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Atletické závody v Blatné
Ve čtvrtek 29. 9. se v Blatné sešli příznivci královny
sportu, aby zde poměřili síly se svými soupeři ze sedmi
škol Blatenska. Samozřejmě nemohli chybět ani Zábořáci.
Jejich nevelké výpravě se zpočátku medailová umístění
vyhýbala, ale nakonec se zásluhou jejich největší
„hvězdy“ dočkali. Bohumil Kůta (na fotografii při skoku
vysokém) totiž přetavil všechny své 3 individuální starty
v cenné kovy – odvezl si domů zlatou, stříbrnou i
bronzovou medaili.

Ostatním pšenka už tolik nekvetla, ale stále přeci platí
Coubertinovo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Věřme, že na dalších sportovních akcích se bude
zábořským žákům dařit ještě lépe.
Text MG, foto Veronika Rychtářová
Den moderní techniky v SOU Blatná
27. září 2022 jsem společně se svými spolužáky
z 2. stupně navštívila SOU Blatná, kde se v rámci oslav
60. výročí založení školy konal Den moderní techniky.
Viděli jsme tam spoustu starých aut, motorek a traktorů
všech druhů. Některé spolužáky zaujala expozice o
včelaření. Měli jsme možnost vyzkoušet si i 3D svařování,
což mě velmi zaujalo.

Strávili jsme tam několik hodin, moc se nám tam
líbilo.
Natálie Lísová, 9. ročník, foto Lucie Stejskalová
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Zábořská pouť a setkání rodáků
Obec Záboří pořádala
spolu
s místními spolky
v sobotu 2. 7. 2022
již po patnácté slavnost poutě Pod Lípou, tentokrát spojenou se setkáním
rodáků. Právě této
události byl přizpůsoben celý odpolední program. Záměrem bylo, aby měli
všichni dostatečný
prostor a příjemnou
atmosféru pro třeba
i výjimečné shledání se svými příbuznými, přáteli, sousedy či spolužáky.
Úvodním slovem s uvítáním zahájil slavnost pan starosta Michal Říšský, připomenul, že poslední sraz rodáků
se v Záboří konal v roce 1988, tedy před 34 lety. Malou
ochutnávku
z historie
obce
přednesl
následně
Mgr. Vladimír Červenka, autor návrhu obecních symbolů,
a pozvánku na přednášku z odpoledního programu nabídli
PhDr. Martin Nekola, Ph.D, autor knihy Adolf Joachim
Sabath – Čech v americkém kongresu, a pan Pavel Hnízdil, který zpracoval rodokmen Sabathových.
Kromě přednášky o slavném zábořském rodákovi byly
připraveny komentované prohlídky staré i nové školy, síně tradic SDH Záboří, výstava dochovaných dobových
materiálů a fotografií z činností ochotnického spolku,
rovněž byla možnost nahlédnout do aktuálních obecních
kronik. Nechybělo vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Záboří, oblíbené dechové kapely Nektarka či večerní pouťová
zábava se skupinou Restart.
Při příležitosti srazu rodáků bylo vydáno i speciální
číslo Zábořského zpravodaje – Pamětní Zábořský zpravodaj. Obsahuje informace nejen o historii obce, aktualizované z článků z již vydaných zpravodajů, ale i současné
aktivity obce a obecních spolků, mnoho dobových a autentických fotografií. Věříme, že bude trvalou památkou
na tento mimořádný den, snad bude připomínkou toho,
čím vším je Záboří jedinečné a jak výjimeční lidé se zde
narodili či zde žijí.
Chtěla bych tímto poděkovat jménem svým i jménem
zastupitelstva obce všem, kteří se na této akci podíleli,
kteří se zapojili do její organizace a příprav. Bylo mi ctí
slavnostní program moderovat a setkat se s mnoha zajímavými lidmi.
Nejlépe atmosféru určitě přiblíží fotografie Lenky
Hrubé, které dokumentují největší společenskou akci
v Záboří za posledních několik let.
Jitka Říhová, kronikářka, foto Lenka Hrubá

Programem provázela Jitka Říhová, slavnost zahájil
pan starosta Michal Říšský, ochutnávku z historie obce
přednesl Mgr. Vladimír Červenka

Autorky knihy Záboří od čísla k číslu, Marie Kůrková a Jana Říhová, vítaly příchozí u vstupu do
areálu Pod lípou a nabízely knihu k prodeji

Zajímavou přednášku o významném zábořském rodákovi Adolfu Joachimu Sabathovi nabídli PhDr. Martin
Nekola, Ph.D a pan Pavel Hnízdil

Číslo 3/2022
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Půvabné vystoupení pračlovíčků z mateřské školky potěšilo všechny návštěvníky obdobně jako navazující
program žáků ZŠ

Pod srazem rodáků si většina z nás představí spíše ty dříve narozené, ale i ti mladší se rozhodně
velmi dobře bavili

Pro zábavu všech přítomných dětí byly instalovány
dva obrovské nafukovací skákací hrady, kde se ti nejmenší mohli do sytosti vyřádit

Co je vlastně na každé podobné akci nejkrásnější?
Sejdou se lidé všech věkových kategorií a rozhodně si mají co říct

Příznivcům dechové hudby odpoledne zahrála k tanci i
poslechu populární skupina Nektarka ze Strakonic, taneční parket rozhodně nezůstal prázdný

Poslední fotografie názorně ukazuje, že na srazu
rodáků panovala opravdu výborná nálada, věřme,
že se podobná akce bude brzy opakovat

Číslo 3/2022

Info pro zájemce o stavební parcely
Dne 30. 5. 2016 byl na MěÚ Blatná schválen pro obec
závazný dokument Územní studie Záboří. Tato studie
vznikla z požadavku Územního plánu Záboří, který
stanovil podmínku zpracování územní studie pro plochu
Z6 – U Vůsovky.
V této studii jsou detailně popsány závazné podmínky
pro výstavbu rodinného domku i pro činnosti, které se zde
mohou provozovat. Je proto důležité, aby se s ní žadatelé
o nové parcely podrobně sezmámili. Jako nejdůležitější
podmínky pro výstavbu uvádíme informace ze strany 5 –
6 územní studie – textová část:

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a
architektonického řešení – např. stavební čáry, výšky,
objemy a tvary zástavby, ukazatele využití pozemků,
nadzemní podlažnost, funkční využití pozemků a další
podmínky:
Stavební čára udává nepřekročitelnou a závaznou
hranici plochy pro umístění hlavní plochy rodinného
domu. V této studii se zároveň jedná o uliční čáru
vymezující linii hlavních hmot rodinných domů. Plocha
garáže, pokud je součástí rodinného domu, nesmí
překračovat stavební čáru směrem do ulice. Její
vzdálenost je 6 m od hranice pozemků přiléhající k ulici.
Zastavitelnost pozemků 35%. Je regulačním prvkem
udávaným v procentech celkové plochy rodinného domu,
zpevněných ploch komunikací (chodníků, sjezdů z garáží,
parkovacích stání) a dalších doplňkových staveb
(zahradních domků, krytých bazénů) k ploše pozemku.
Minimální zastoupení zeleně na parcele je 40%.
Podlažnost udává maximální počet nadzemních
podlaží s předpokladem konstrukční výšky jednotlivých
podlaží do 3,5 m. Je navrženo maximálně 1 nadzemní
podlaží a podkroví. Zároveň je dána možnost podsklepení
1 podzemním podlažím.
Střechy-valbová střecha sklon 15°- 30°, sedlová
střecha sklon 30°- 45° Nepřipouští se plochá, polovalbová
a mansardová střecha. Materiál šikmých střech –
maloplošná skládaná krytina.
Minimální odstupy rodinných domů od sousedních
pozemků 3,5 m od společných hranic pozemků. Funkční
využití - plochy bydlení – městské – Bm. Charakteristika
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ploch - jedná se o plochy, ve kterých je záměrem umožnit
především bydlení (zejména v rodinných domech)
doplněné obslužnými funkcemi místního významu
nerušících bydlení. Další způsoby využití uvnitř těchto
ploch nesmí negativně ovlivňovat hlavní využití těchto
ploch, tj. bydlení.
Přípustné využití:
• bydlení – zejména formou staveb rodinných domů,
s možností odpovídajícího zázemí (např. sady, užitkové zahrady) a též je možný chov drobného domácího zvířectva pouze však pro vlastní potřebu –
samozásobitelství (např. drůbež, králíci), dále je
možno umisťovat stavby nebo zařízení (a provádět
s nimi související terénní úpravy) bezprostředně
související s bydlením, sloužící výhradně pro vlastní potřebu a nesnižující kvalitu prostředí pro bydlení (např. dílny, 6 bazény, skleníky, pařeniště); toto
využití (resp. stavby a zařízení) vytváří nezbytné
zázemí pro příměstské bydlení o přípustné jsou jen
takové stavby a zařízení (resp. využití), pro které
není nutné vyhlásit ochranné pásmo, tzn. toto využití svými negativními vlivy nesmí překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci.
Pokud by se tak stalo, je toto využití nepřípustné.
• zeleň s upřednostněním původních druhů – např.
zahrady, sady, veřejná, izolační
• drobná architektura (menší sakrální stavby, památníky, sochy, lavičky, informační zařízení a vybavení apod.)
• drobná podnikatelská činnost např. nerušící výroba
a služby charakteru drobné (např. prodej potravin a
drobného zboží, krejčovství, kadeřnictví, zahradnictví, spravování obuvi, manikúra, pedikúra, rehabilitační služby, welness) doplňující bydlení
• ubytování jako doplňková funkce k bydlení např.
v rámci rodinných domů
• administrativa-správa a řízení (např. kanceláře)
• dopravní a technická infrastruktura, která bezprostředně souvisí s přípustným využitím, zejména
bydlením (zejména ta, která je pro bydlení potřebná
a nezbytná – např. chodníky, zpevněné pozemní
komunikace, vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro zneškodňování odpadních vod (do doby
vybudování veřejné kanalizace napojující lokalitu
na centrální čistírnu odpadních vod), trafostanice,
energetická vedení, komunikační a elektronická vedení)
• garáže, odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným nebo podmíněně přípustným

Číslo 3/2022

způsobem využití, jejichž umístění musí být vždy
řešeno jako součást stavby, popř. umístěných na
pozemku stavby.
Nepřípustné využití:
• bydlení formou bytového domu
• rekreace včetně staveb pro rodinnou rekreaci
• ubytování včetně staveb ubytovacích zařízení, mimo přípustné využití
• občanské vybavení mimo přípustné
• obchodní činnost mimo přípustné
• každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním
využitím plochy nebo by mohlo narušit pohodu
bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší,
vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat,
zejména:
• výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a
skladování mimo uvedených jako přípustné
• zemědělství včetně staveb pro zemědělství, chovu
hospodářských zvířat (např. krávy, koně, kozy, prasata, drůbež, králíci) a s tím související skladování
produktů živočišné výroby, příprava a skladování
krmiv a steliva, dále též skladování a posklizňová
úprava produktů rostlinné výroby apod. mimo přípustné využití o farmové a zájmové chovy.
• Dále např. autoservisy, autoopravny, truhlárny, tesárny, zámečnictví, čerpací stanice pohonných
hmot, myčky, zámečnictví, kovářství, diskotéky,
garáže pro nákladní automobily, hromadné a řadové
garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím
prostorem.
• Podmínky prostorového uspořádání nové stavby i
rekonstrukce
stávajících
musí
respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby a nesmí vytvářet
výraznou pohledovou dominantu v území. Stavby
mohou mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a
podkroví. Celková výška zástavby bude řádově
odpovídat stávajícím rodinným domům v okolí.
Přípustné jsou jen volně stojící rodinné domy.
Řadové či bytové domy jsou nepřípustné.
Celý dokument naleznete k nahlédnutí na tomto
odkazu:
https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/strategickedokumenty/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovacidokumentace-orp-blatna/zabori/
Blanka Potůčková
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Informace ze zasedání OZ
7. 7. 2022
• Zastupitelé obce projednali
již podruhé nabídku České
pošty na provozování pobočky Pošta partner. Zastupitelstvo obce stále nemá zájem, aby obec Záboří byla
provozovatelem
pobočky
Pošta partner v obci.
• Zastupitelé obce stanovili výši poplatku obci od občanů za připojení k hlavnímu vodovodnímu řadu ve
stejné výši, jaká bude za každou konkrétní přípojku
fakturována zhotovitelem obci.
• Z důvodu nového zděného baru zastupitelé obce
odsouhlasili zajištění přístřešku u budovy klubovny
č. p. 4 v areálu Pod Lípou instalací 2 ks vrat, aby
bylo maximálně ochráněno vybavení. Vrata zhotoví
firma FK vrata Tožice za cenu přibližně 180 000,Kč včetně DPH.
• Topení akumulačními kamny v celém objektu školy
je při současných cenách elektřiny velmi finančně
náročné. ZO schvaluje vyhotovení projektu na rozvody ústředního topení v Základní škole Záboří
firmou Projektová kancelář TZB za 84 458,- Kč
včetně DPH.
15. 9. 2022
• OZ odsouhlasilo pronájem cca 45 m2 z p. č. 68/1
mysliveckému spolku Diana Záboří za účelem
umístění kontejneru na skladování krmiva pro divoké kachny. Nájem byl ustanoven na 1,- Kč za
rok.
• Zastupitelé obce se usnesli, že vzhledem k tomu, že
studna, pozemek ani vodovodní rozvody nejsou
v majetku obce, není v pravomoci obce s touto
studnou nijak nakládat ani financovat její opravy
z rozpočtu obce.
• Zastupitelé obce se rozhodli, že k programu Jihočeského kraje s názvem My v tom Jihočechy nenecháme, se obec Záboří nepřipojí.
• Zastupitelstvo obce zrušilo Zřizovací listinu vydanou dne 30. 7. 1998 a schválilo novou Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Záboří.
• OZ schválilo finanční dar pro záchrannou stanici
živočichů Makov ve výši 2 000,- Kč a podepsání
darovací smlouvy.
Za OZ Blanka Potůčková

Číslo 3/2022

Strana 10

Tour de Battaglia ve fotografiích
V sobotu 13. srpna se
uskutečnil již sedmý ročník
vzpomínkové
cyklistické
jízdy s názvem Tour de
Battaglia,
podruhé
se
startem a cílem v Záboří Pod
Lípou.
Báječnou atmosféru této
akce zachytili na svých
fotografiích pan Alexej
Taukachou
z časopisu
Cykloturistika, Josef Antony
a Pavel Marek ze Záboří.
Tímto bychom chtěli
všechny srdečně pozvat na
další ročník, který se

Zábořská ženská reprezentace

uskuteční 12. srpna 2023.
Blanka Potůčková

Na startu nechyběla ani historická kola
Přípravy před startem

Organizátoři a pamětníci

V Bratronicích u Battagliova pomníku

Číslo 3/2022
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Z činnosti TJ ZD Záboří

jenost hráčů, ale i diváků, kteří přišli podpořit nejen místní tenisty.

Memoriál M. Petráška, F. Škody
a M. Augustina

Text O. Mertová, J. Slavík, foto M. Petrášková

Poslední červencovou sobotu proběhl v Záboří již po
devatenácté tenisový turnaj v tenisových čtyřhrách, který
se hraje jako memoriál Míry Petráška, Františka Škody a
Míry Augustina. Pod hlavičkou TJ ZD Záboří ho pravidelně organizuje Josef Slavík.
Memoriálu se zúčastnilo 12 dvojic z Prahy, Teplic,
Blatné, Strakonic, Záboří reprezentovaly dvojice Martin
Říha-Milan Švec, Michal Dumský-Tomáš Pechar a Jiří
Slavík-Josef Slavík, žádné se však v nejsilnější konkurenci v historii tohoto klání nepodařilo postoupit ze skupin do
závěrečných kol.
Turnaj vyhrál blatenský pár Luboš PýchaKarel Koubek, kteří ve
finále
přehráli
duo
Machovec-Kužel
6:3.
Třetí místo patřilo dvojici
Brožová-Švejda.
Velký dík patří sponzorům a zábořským tenistům, pánům M. Říhovi,
M. Švecovi, J. Vydrovi
ml. a M. Dumskému, kteří nejenže skvěle reprezentují Záboří, ale pomáhali i s přípravou vydařeVítězný pár turnaje
ného turnaje.
Poděkovat se sluší také paní V. Škodové, J. Augustinové a M. Antonyové, na
jejichž sladké dobroty se těší všichni hráči. O zbytek občerstvení se po celý den vzorně staraly paní Petrášková,
Pavlíková a Mertová.

Volejbalový turnaj Zábořská smeč se letos nesl ve
slavnostním hávu. Konal se totiž jeho již 20. ročník a současně byl vyvrcholením oslav 70. výročí od založení TJ
ZD Záboří. Jak bylo zmíněno již minule, k této slavnostní
atmosféře přispěly letos i zábořské ženy, které se staly
přebornicemi okresu.
Na dvou volejbalových hřištích poměřilo síly sedm
týmů složených hráčů ze Strakonic, Blatné, Horažďovic,
Písku, Březnice, Příbrami a samozřejmě z pořádajícího
Záboří. Domácí Žížaly letos ovšem reprezentoval pouze
jeden tým, kterému se ale příliš nedařilo a s nelichotivou
bilancí pouze jednoho ítězství nakonec obsadil nepříliš
pěkné sedmé místo.
Obrovský boj se strhl o vítězství v turnaji, které pro
sebe po výborných výkonech ukořistilo družstvo „No
stress“ z Březnice a Příbrami. Určitě stojí za zmínku, že
dresy tohoto týmu oblékalo pět volejbalistů hrajících OP
za zábořské Žížaly. Můžeme tedy s nadsázkou říct, že putovní pohár vlastně nakonec zůstal doma. O úrovni turnaje
svědčí i skutečnost, že jedna z hráček vítězů (současně i
zábořských Žížal) ještě nedávno hrála juniorskou první
ligu.

Zábořská smeč

Pořadatelé s členy vítězného týmu (také Žížalami)

Nikomu není známo, kde to má p. Slavík domluveno,
ale počasí opět vyšlo na jedničku. Jako každý rok probíhal
turnaj ve velmi přátelské atmosféře. Svědčí o tom spoko-

Symbolickou tečku za Zábořskou smečí, ale i oslavami
70 let TJ udělala večerní taneční zábava v areálu Pod Lípou. Bohužel k velkému překvapení pořadatelů z TJ nenavštívilo tuto veselici mnoho návštěvníků, ačkoli počasí
akci vyloženě přálo. Výborně hrající kapela „Pozor, vizita!“ z Vodňan tak roztančila necelých 50 lidí.
Doufejme, že i příští rok si na konci prázdnin najde
cestu do Záboří mnoho vyznavačů hry pod vysokou sítí a
klání se ponese v podobně přátelském duchu, jako tomu
bylo letos.
Text MG, foto Ludmila Brožová
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kandidát

Počet hlasů

1. Michal Říšský

128

2. Václav Běle

121

3. Pavel Marek

107

4. Maxim Braun

95

5. Petr Bašta

91

6. Michal Běle

85

7. Tomáš Cibulka

82

8. Jakub Klečka

81

9. Vladimír Čapek

79

10. Josef Šourek
11. Jiří Čadek

73
71

12. Martin Běle ml.

37

Významného výročí se dožívají
Říjen
Listopad

Prosinec

Veselá Věra
Bělová Jiřina
Antonyová Anežka
Morávková Marcela
Ounický Josef
Škodová Věra
Říhová Božena
Ungrová Marie

90 let
70 let
85 let
65 let
60 let
70 let
83 let
82 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Noví zábořští občánci
Dne 14. června 2022 se narodil
Markétě a Janu Marešovým syn Jan.
Záboří se rozrostlo o občánka rovněž
10. srpna 2022, kdy se Kláře Končelové
a Michalu Bělemu narodila Šárka
Bělová.
Popřejme tímto oběma novorozencům
na jejich dlouhou cestu životem hlavně
hodně zdraví a štěstí!

Autobusová zastávka v novém hávu
V minulém čísle zpravodaje si starosta obce oprávněně
stěžoval na aktuální stav autobusové zastávky.
Samozřejmě se tento stav nelíbil ani zaměstnancům a
žákům ZŠ, kteří se postarali o opětovné zkrášlení interiéru
zastávky. Největší zásluha patří p. vychovatelkám
Kadečkové a Šimůnkové, z jejichž pera „vodní námět“
vzešel a společně s výtvarně nadanými dětmi ho
zrealizovaly. A když poté na čelo přibyl obecní znak,
myslím, že zábořská zastávka bude poutat oči
všech.projíždějících.

Nové zajištění přístřešku Pod Lípou
Z důvodu ochrany nového zděného baru se zastupitelé
obce rozhodli zajistit přístřešek u budovy klubovny
č. p. 4 instalací 2 ks vrat. Ty v říjnu zhotovila firma FK
vrata Tojice za cenu 181 000,- Kč.

Text a foto MG
Text a foto MG
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma:
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