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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
první obecní zastupitelstvo v tomto roce se sešlo 19. 2. 2009. Stoprocentní účast zastupitelů je samozřejmostí a přišlo mezi
nás i osm hostů, což bylo velice příjemné zjištění. O čem se jednalo a co jsme schvalovali?
- informace o ZŠ a MŠ Záboří – přišel mezi nás pan ředitel Václav Špatný s informacemi o provozu základní školy a
sportovní haly a se žádostí o pomoc při uhrazení nadnormativních výdajů na mzdové prostředky ve výši 19.830 Kč a
odvodů, tj. 7338 Kč, celkem tedy o 27.168 Kč. Dále byla projednávána otázka provozu sportovní haly, která slouží
především škole, ale i místní tělovýchovné jednotě a je pronajímána i cizím sportovním oddílům. Náklady na celoroční
provoz sportovní haly byly propočteny na 400 000 Kč. Je to částka dost vysoká. Je to ale to jediné, co tu pro sportovní
vyžití máme, a kdekdo nám toto sportovní zařízení závidí. Hodinový pronájem by měl být určitě výhodnější pro místní,
i s ohledem na to, že pokud je potřeba, místní sportovci vždy přiloží ruku k dílu. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo
místním poplatek za 1 hodinu ve sportovní hale ve výši 50 Kč, pro cizí zájemce ve výši 250 Kč za 1 hodinu.
- projekt na kanalizaci a stavební dozor máme hotový a bude stát 300 tis. Kč, polovinu, tj. 150 tis. Kč musí obec uhradit
před zahájením akce. Všech 17 smluv na pozemky kolem Pátku za účelem stavby kanalizace je podepsáno a za vykoupené pozemky obec zaplatí 121 900 Kč.
- Středisko rané péče České Budějovice poslalo na obec žádost o příspěvek pro rodinu žijící v Záboří. Jedná se o našeho
zrakově postiženého občánka. Zastupitelé odsouhlasili odeslat na toto středisko příspěvek ve výši 10.000 Kč.
- informace o změně územního plánu obce – bez této změny není možná žádná další výstavba rodinných domků. Přibližná cena na provedení a zakreslení do plánu obce bude cca 170 tis. Kč.
Co máme v plánu ve výhledu dvou let do konce volebního období? Tou největší akcí zůstává samozřejmě dokončení kanalizace
v obci a napojení do stávající čistírny odpadních vod. S tím souvisí i další akce, odvod povrchové vody od hřbitova do ČOV.
Oprava cest do Mečichova a Vrbna bude záležet na tom, zda obec dostane na tyto akce dotace. V obci bychom chtěli upravit
několik prostranství a nově osázet zelené plochy před Čadů a Baštů, u tenisových kurtů a před obchodem. Bude se rovněž
rekonstruovat křižovatka Strakonice – Horažďovice – Blatná. Dále bude potřeba opravit štít na pavilonu mateřské školy,
opravit balkon u č. p. 54, prořezat thuje na hřbitově a přesadit ke hřbitovu lípy od pomníku padlých. Nutná je i rekonstrukce
topení v obchodě. A aby to nebyla jen samá práce, počítáme každoročně s uspořádáním poutě, tak jako v minulých letech, pod
lípou u obecního úřadu. Letos by měla přijet zazpívat známá a oblíbená dvojice Eva a Vašek.
Poslední informací je, že i Obec Mečichov nám přispěla na osvětlení kostela, a to částkou 2.400 Kč.
Miroslav Augustin, starosta obce

Dopis, který potěší
Vážený pane starosto.
Dostal se mně do ruky Zábořský zpravodaj
č. 4/2008. Jako rodák jsem si jej se zájmem
přečetl. Ve zpravodaji jsem také našel vaši
e-mailovou adresu. 25. 07. 2008 jsem z letadla
fotografoval moji rodnou vísku. Jsou to jen
amatérské záběry, které nelze odborně hodnotit. Fotografie byly pořízeny jen pro vlastní
potěšení. Dlouho jsem váhal, zda by udělaly
radost i Vašemu oku. Dnes jsem došel k přesvědčení, že udělaly. Tak Vám jich pár posílám. Pokud se Vám nebudou líbit, stačí jedno
kliknutí myší. S pozdravem:
Václav Žižka
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Byli naši předkové lepší než my dnes?
Již v dávném středověku páni na svých panstvích
vydávali jakési artikuly, které rychtářům a panským
úředníkům určovaly povinnosti a trestání poddaných,
když se nechovali řádně. Např. Rožmberský artikul pochází z roku 1540, žichovnické „prukrechtní registry“
z roku 1669, taktéž na lnářském panství se uplatňovaly.
„Smilstvo, cizoložstvo, mordy, krádeže, loupeže, pálení, to se každému na hrdle zakazuje. O stavení své má
řádný hospodář rok od roku pečovat, jinak bude od nedbalého hospodáře předáno k lepšímu. Zlořečení, lání,
hromování, sakramentování, oplzlých řečí mluvení nemá
žádný pod trestem ve svém domě jak dětem, tak čeládce,
tak i podruhům trpěti. Čáry a kouzla a všelijaké Ďábelské nástroje se zapovídají. A žádných kuriev a poběhlých,
aby se v krčmách, ve vsích, pastouškách a konopnicích
nepřechovávalo a na to aby rychtáři dbalí byli. Také
kterýkoliv soused a podruzi děti dorostlé k pilné práci
doma i na panském vedli, obzvláště syny mající, aby
k učení, čtení a psaní je posílali. Her žádných v krčmách
i jinde, buď v karty nebo v kostky, skrze čeho vády, různice, mordy, zlořečení, rouhání a lání pocházejí, aby
v domech svých i krčmách netrpěl, na to všechno rychtáři
a konšelé dohlížeti mají.“
A jak bývalo na panství lnářském? V Blatenských
listech ročníku 1931 opsal ze „Staré škriptury lnářské“
redaktor, jistý pan Fík, jak zámecký hejtman ve Lnářích,
Matěj Měchura, trestával zbujníky a výtržníky: „I stalo
se jest, že Anno Domini (Léta Páně) 1731 dvacátého
měsíce Juni, s povolením vrchnosti, kluci a holky
z Lažánek, Blatenky, Jindřichovic a Záboří upořádali si
nějakou tancovačku při base, klarinetu a dudách v místě
šenkovním v Lažánkách, ale místo tancovačky způsobili
tam mezi sebou pranici jako „nějací divoši v Africe“.
Kluci se tam mlátili sklenicemi, plecháči, nohami od
lavic a stolů, dížkami, do nichž se mléko dojí, vytloukli
okna, bodali se kudlami a závěráky a lidem šla z toho
hlava kolem a vlasy na hlavě jim vstávaly, když viděli,
jak druhý den po té pranici šenkéř z místnosti šenkovní,
kde to vypadalo jako v rasovně, vynášel po vošatkách, co
zbylo mu po rvačce vejsluhou. Spousta kudel, střepin
skla, půl nosu jednoho kluka, ba i rozedrané troje kalhoty, z čehož vidno, že někteří z těch hulvátů po té lapálii
přišli domů k tátovi a mámě bez nich i bez košil. Tohle
když se doneslo k uchu zámeckého hejtmana, kázal rychtářům všechny ty zbujníky, jichž bylo asi 20, z Blatenky,
Lažánek, Jindřichovic a Záboří, jejichž jména jsou
v lejstrech Staré Škriptury uvedena, na zámecké nádvoří
předvésti a tam všechny u svinských koryt uvázati ve
zvláštní prasečí ohradě. A když tátové a mámy za ně
prosili, že by snad šatlava na jejich potrestání stačila,
nepovolil říkaje, že když si jako dobytek počínali, proto
je mezi něj přivázati dal a šatlava by pro ně moc „nobl“
byla. A tak je tam nechal uvázané o hladu a vodě po tři
dny a noci a jednomu z těch kluků, který ze Záboří byl a
provedl již jednou lotrovinu s malým kůzletem ve Vrb-
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ným, kázal každý den co seděl, 10 ran lískovkou na zadek
mu vysoliti. Mezi tím museli rychtáři na zámecké nádvoří
obeslati všechny svobodné ženské, které při té pranici
v Lažánkách byly, a když je celé vystrašené a v bázni, co
se s nimi stane, před ty prasečí kádě předvedli, kde ti
zbujníci přivázáni byli, tak k nim hejtman promluvil:
„Koukejte, holky, tihle kluci chtějí, abyste byly jejich
milenkami, item jednou jejich ženami, item spolu s Vámi
chtějí být spoluvlastníci gruntů a chalup, item zástupci
vašich rodičů, item členů obecních zastupitelstvech, a
teď si samy odpovězte, jací to budou mužové a hospodáři, když dnes, kdy mají ještě mléko na bradě, jsou z nich
práči, zhýralci, hulváti. Potom teprv dal ty kluky od koryt
odvázati a domů je propustil. A holky, když z nádvoří
odcházely, hlasitě říkaly, že se samy za ně musí styděti.“

O venkovských pranicích věděl své i Josef Lada
I jinou pranici uváděly Blatenské listy v ročníku
1931: „16 obviněných, 17 rozbitých sklenic, 2 rozbité
židle, několik rozbitých hlav a množství boulí jako výsledek taneční zábavy v Lažánkách 21. 6. 1931 u příležitosti
obnovení pomníku padlých za I. světové války
v Lažánkách. Sklenice létaly vzduchem, facky jen mlaskaly, ba i sklenice létaly oknem a ohrožovaly tak přihlížející
diváky. Hned na začátku zábavy byl u výčepu napaden
pan Václav Ptáček z Blatenky sklenicí do hlavy, způsobena mu byla tržná rána v délce 7 cm a několik oděrek a
musel být odveden na ošetření, protože silně krvácel.
Vzápětí nato došlo ke rvačce mezi chasníky ze Záboří a
Blatenky. Pokračování rvačky bylo zachráněno starostou
Lažánek, jakmile však ze sálu „U Kovářů“ odešel, ihned
ve rvačce pokračováno bylo. Udeřen do hlavy nožem byl
Alois Štěpánek ze Záboří a byla mu proražena pokožka
na hlavě. To zranění bylo znamením pro věci daleko
horší. Rváči použili pak ihned sklenic a židlí, Josef Říšský ze Záboří byl udeřen klackem do hlavy tak, že silně
krvácel. Bohumilu Krejčímu z Blatenky pivní sklenicí
zraněna byla ruka, takže musel být odvezen na ošetření
k lékaři do Blatné. Poraněn do hlavy byl i František
Krejčí z Blatenky, mezi tím byl zpolíčkován Josefem Říhou ze Záboří Alois Vokroj z Blatenky tak, že krvácel
z nosu a František Červenka z Blatenky byl zbit Václavem Vodičkou a Janem Divišem ze Záboří. Hostinec ten
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vypadal jak na bojišti po boji, na zemi mnoho krve,
spousty střepin, rozlámané židle a stoly, kusy roztrhaných šatů. Pořadatelé slavnosti i samotný hostinský utrpěli tak velkou hmotnou i finanční ztrátu. Pro tyto činy
byli oznámeni u okresního soudu v Blatné pro poškození
na těle a zlomyslné poškození majetku cizího Josef Říha,
Karel Štěpánek, Jan Diviš, Miroslav Diviš, Jaroslav Pražák, Alois Štěpánek, Vojtěch Pražák, Václav Vodička a
Josef Říšský – všichni ti ze Záboří a František Krejčí,
Bohumil Krejčí, Václav Ptáček, Alois Vokroj, František
Červenka, Josef Krejčí a Eduard Krejčí – všichni
z Blatenky. Dozvuky rvačky v Lažánkách pak pokračovaly při zábavách v hostinci v Jindřichovicích, kdy viditelné
poranění utržil jen Antonín Hrba a František Pražák,
oznámeno k soudu bylo sedm výrostků. Podobně se pak
„dluhy“ vyrovnávaly při dalších tanečních zábavách
v hospodách v Záboří U Divišů, U Říhů a jinde.
Tolik z historických pramenů. A odpověď na naši
otázku v úvodu - spory jsou a budou a ty, které horké
hlavy nevyřeší slovně urážkami, řeší se i dodnes násilím
bez rozvahy. Jen možná dbali lidé dříve dodržování zákonů a nařízení více a důkladněji, představitelé místních
i státních samospráv byli po právu respektováni, možná
se jich lidé ani tolik nebáli – jako si jich pro jejich vzdělání a spravedlivé rozhodování vážili. Samozřejmě neopomínejme víru v Boha a úctu k rodičům, ke které byli
vedeni a o které se těm dnešním „výrostkům“ ani nezdá.
JiŘí JaVor
Ples SRPDŠ při ZŠ a MŠ Záboří
V soboru 31. ledna
2009 se konal v kulturním
domě U Cinků „rodičovský ples“. Pokud jste si
přišli zatančit a pobavit
se, zakoupili jste vstupenku či lístek do tomboly, nebo dokonce jste byli
jedním z těch, kdo věcné
ceny daroval, děkujeme
Vám, přispěli jste na
podporu aktivit dětí zábořské školy. Zisk z této
akce je totiž každým
rokem použit na dopravu
dětí na lyžařský výcvik,
na výcvik plavecký, na
nákup sportovního náčiní, na odměny při pořádání dětského dne a mikulášské nadílky či podobné školní akce.
Letos jsme díky plesu získali do pokladny SRPDŠ
13 800 Kč.
Poděkování patří i členům výboru a učitelům, kteří
pomohli zajistit organizaci plesu, přispěli svým časem a
ochotou shánět sponzorské dary.
Za SRPDŠ Ing. Václav Kurz a Jitka Říhová
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Dětské maškarní 14. 2. 2009
Žádné masopustní veselí se neobejde bez masek!
U nás v Záboří se tradiční průvod maškar nekoná a
Bakus nepohřbívá, ale alespoň ti nejmenší nepřišli o
báječné dovádění v převlecích různorodých.

Masek se na plese sešlo i letos mnoho
V kulturním domě U Cinků v Záboří se jich v sobotu
14. února sešlo nespočet z blízkého i širokého okolí,
princezničky i čarodějnice, medvídci, piráti, čertíci a
hastrmánci, povětšinou pohádkové postavičky – ani
nevzpomenu které!! Všichni ti tancovali a proháněli se
po sále. A k jejich nadšení opět připravil program
František Mareš, kromě namixování dětských hudebních
„pecek“ připravil se svými asistenty i spoustu her, a
pokud se děti nestyděly a třeba jen disciplínu zkusily,
dostaly vždy nějakou malou sladkou odměnu.
Diskžokej připravil opět
u nás již nepostradatelnou
součást
dětského
maškarního,
vyhlášení
nejsympatičtějších rodičů a
prarodičů. Nejsympatičtější
maminkou byla zvolena paní
Karešová, tatínkem pan
R. Hokr, babičkou paní
Čadková a dědečkem pan
Vorba. Ti potom museli
předvést své taneční umění
při společném sólu.
Myslím ale, že pravým
vrcholem odpoledne byla pro Ochrání princ svou milou?
všechny
děti
tombola.
Pořadatelky ji letos připravily poprvé a dětská očka zářila
nad výhrami, bylo to moc milé, protože si tak všichni
odnesli dáreček, nejenom nejlepších deset vyhlášených
masek!
Všem pořadatelům a sponzorům bychom chtěli
alespoň touto cestou za všechny přítomné děti srdečně
poděkovat.
JiŘí
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Aktuality ze školních škamen
Nový kalendářní rok s devítkou na konci je v plném
proudu, nezahálí v něm ani zábořská škola. Rok 2008
skončil úspěchem starších žákyň, které v okresním finále
ve florbalu obsadily 3. místo. V lednu se tradičně konal
lyžařský kurs na Kramolíně. Důležitým okamžikem
každé školy je i zápis do 1. třídy, který proběhl v únoru.
Ještě čerstvé zážitky pak zůstávají v hlavách dětí, které
se zúčastnily návštěvy Brna. V posledním čtvrtletí
školního roku rozhodně žáci ani učitelé zahálet nebudou,
neboť v tomto období vrcholí vědomostní a sportovní
soutěže, probíhají školní exkurse a opět se uskuteční ve
středu 13. května školní akademie.

nadšeně dokumentovaly. Během našeho pobytu na
horách se uzavřela také jedna sázka. Kluci ze třetího
družstva se vsadili s panem Pavlíkem, že z malého
skokánku na jedné ze sjezdovek doskočí dále než on.
Navzdory jejich snažení a našemu povzbuzování však
sázku prohráli. Tak třeba za rok, kluci.

Lyžařský kurs Kramolín
V neděli 24. ledna 2009 vyrazila osmá a devátá třída
na šestidenní lyžařský kurz na Kramolín do Ski areálu
Lipno. Odjížděli jsme brzy ráno (asi okolo sedmé
hodiny). Jelo nás opravdu hodně, kromě již zmiňovaných
dvou tříd jelo také pár, dříve dětí, které naši školu již
opustily, a tak ti, co nastupovali jako poslední, seděli
vzadu na "pětce". Mezi nimi bylo namačkáno nespočetně
zavazadel, kterým se během jízdy zachtělo cestovat po
autobuse, a tak na nejblíže sedící párkrát spadla, čímž
pobavila okolí. ☺
Když jsme po necelých dvou hodinách dorazili
k hotelu Lipenka, čekala na nás další nástraha - náledí.
A tak někteří jedinci, sotva pod nohama ucítili pevnou
zem, ji hned zase ztratili. Avšak nakonec jsme to
všechno zvládli a vrhli se na rozdělování pokojů a
následné vybalování. Po krátkém odpočinku, který
většina z nás využila k obědvání, už jsme se vydali na
sjezdovku. Byli jsme rozděleni jako každý rok do tří
skupin: začátečníci, ti byli svěřeni paní učitelce
Křivancové, ti, co už to trochu umí - o ty se staral pan
Pavlík, který naší sestavě sloužil zároveň jako zdravotník
(letos byl naštěstí úplně bez práce), a to nejlepší nakonec
- naše lyžařské jedničky, jimž velel pan učitel Gutwirth.
Sjezdovky byly od našeho hotelu vzdáleny asi necelý
kilometr, a jelikož nám počasí celkem přálo, zdolávali
jsme je dvakrát denně na lyžích. Po počátečních
neúspěších, kdy se ti méně nadaní, jako například já,
stále váleli ve sněhu, nám to už začalo jít trochu lépe.
V úterý nám dokonce připadl sníh, takže jsme se již
nemuseli bát, že nám u hotelu roztaje a my budeme
muset ke sjezdovce lyže nosit. Sice na sjezdovkách bylo
trochu nepříjemné, když nám poletoval sníh před očima a
někdy i do nich, ale po vyzbrojení lyžařskými brýlemi
nám to už tolik nevadilo. Protože jsme chodili lyžovat
každý den, vždy od devíti do půl dvanácté a potom od
půl druhé do čtyř, zdokonalili jsme se v něm natolik, že
ve čtvrtek jsme si obávanou Střechu sjeli i my, před pár
dny skoro nebo úplně nelyžaři.
V pátek odpoledne závodila všechna tři družstva ve
slalomu na čas, což osoby pověřené fotografováním

Chlapci na vrcholu Kramolína
Poslední, sobotní den jsme se prošli k nedalekému
Lipnu, kde jsme pořídili dokumentaci našich skupinek a
celé naší výpravy. Po návratu do hotelu nám byly
rozdány medaile, každému za něco, čím se na zájezdu
proslavil nebo co zde pro něj bylo typické. Potom už
nám nezbylo nic jiného, než si vše opět zabalit a se
sjezdovkami, hotelem Lipenka i jeho příjemnými majiteli
(i s jejich psem) se rozloučit. Na horách se nám všem
velice líbilo, neboť zde po celý pobyt panovala příjemná
a veselá atmosféra, a to nejen na sjezdovkách, ale i večer
na pokojích, kdy jsme se bavili hraním karet, čtením,
povídáním nebo různými soutěžemi. Také počasí nám
celkem přálo. Největší radost jsme však měli všichni
z toho, že jsme naše šestidenní lyžování, a to, ač je to
k neuvěření, včetně našeho tříčlenného dozoru, přežili
v naprostém fyzickém i psychickém zdraví! ☺
Marie Zlochová, 9. ročník
Výlet do Brna - Tutanchamonovy poklady
Je mlhavé, nevlídné ráno a já musím vstávat ještě o
něco dřív než obvykle, přestože mě dneska nečeká škola.
Je 3. března a žáci a několik dospělých ze ZŠ Záboří a
ZŠ Radomyšl vyrážejí na celodenní výlet do Brna.
Protože je to docela daleko, musíme vyrazit včas. Během
jízdy paní průvodkyně prověřuje naše znalosti v různých
soutěžích nebo nám vypráví zajímavosti o místech,
kterými projíždíme, a tak cesta rychle utíká.
Asi za tři hodiny už vystupujeme v našem druhém
největším městě. Nejdříve se jdeme podívat na kostel
sv. Jakuba. Poté obdivujeme starou radnici a samozřejmě
brněnského draka, protože kdo byl v Brně a neviděl
místního draka, jako by tady vůbec nebyl. Při té
příležitosti se také seznamujeme s brněnskými pověstmi.
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Potom máme chvíli rozchod - můžeme se podívat do
různých obchodů nebo se jen tak projít historickým
centrem. Po prohlídce nejzajímavějších brněnských
památek míříme do malinké čokoládovničky. Tady se
dozvídáme spoustu zajímavých věcí o čokoládě, její
historii a výrobě. Čeká nás zde i malá ochutnávka pravé
horké čokolády. Můžeme si také domů, pro sebe,
příbuzné nebo kamarády koupit různé čokoládové
pralinky. Poté už vyrážíme autobusem k hlavnímu cíli
naší cesty - na výstavu „Tutanchamon - jeho hrob a
poklady“.
Všichni se těšíme, až uvidíme na vlastní oči to, co
jsme zatím viděli jenom v televizi nebo o čem jsme četli
v učebnicích a encyklopediích.
Konečně se všichni nahrnuli dovnitř. Nejprve
shlédneme krátký film, který vypráví o objevu hrobky, a
poté už jen nadšeně prohlížíme vystavené kopie
neuvěřitelných pokladů z pohřební výbavy egyptského
faraona Tutanchamona. Obdivujeme zlaté sarkofágy,
různé modely lodí, krásně zdobené skříňky, sošky,
náhrdelníky... a samozřejmě také slavnou pohřební
masku Tutanchamona.

Děvčata před replikou Tutanchamonovy masky
Pro všechny to byl určitě nezapomenutelný zážitek.
Při cestě zpátky jsme mohli zase soutěžit, ale skoro nikdo
už na to neměl náladu, protože všichni byli unaveni.
Domů jsme dorazili až kolem osmé hodiny. Byl to
dlouhý den, ale stál za to.
Tereza Veselá, 9. Ročník
Zápis do 1. ročníku
Dne 6. 2. 2009 od 13 hodin proběhlo na naší škole
každoroční přijímání budoucích prvňáčků - zápis do
1. třídy.
K zápisu se dostavilo 8 žáků a společně s našimi
současnými prvňáčky si vyzkoušeli své první školní
krůčky. Letošním zápisem všechny provázela zvířátka ze
ZOO, které ztvárnili žáci 1. stupně ZŠ. Pro děti byla
připravena překážková dráha a mnoho dalších soutěží. Po
splnění všech úkolů, včetně počítání a malování, byl
každý předškolák odměněn plyšovým zvířátkem a
sladkostmi.

Myslíme si, že se zápis opět vydařil a věříme, že se
všichni budoucí žáčci budou těšit na ten okamžik, kdy
budou moci poprvé zasednout do školních škamen.

Překvapení
Jednou k večeru, pár dní před Vánocemi, mi
maminka řekla, že musíme někam zajet. Nasedli jsme do
auta a jeli směrem k Záboří. Nakonec jsme skončili před
školou. Divili jsme se, že jsou tam děti s rodiči. Co tady
děláme? Najednou z temné školy vyšla naše paní
učitelka. Také se divila, co tam děláme. Říkala, když prý
jsme tady, tak si napíšeme diktát. Moc se nám to nelíbilo.
Přesto jsme šli do třídy. Všude byla tma, jen na chodbách
svítily svíčky. Před třídou byla tabule s nápisem: Vítejte
na večeru plném překvapení. A ve třídě nás překvapení
čekalo.
Nazdobený stromeček a pod ním plno dárků. Dostali
jsme se k nim přes krásné fotografie, které jsme museli
sundat ze šňůry. A začali jsme rozbalovat. Každý žák si
vytáhl u paní učitelky kartičku s číslem a vyhledal dárek
se stejným číslem. Postupně jsme rozbalili: stavebnici
Merkur, několikery navlékací korále, soubor her, jeden
digitální a jeden normální fotoaparát, náhradní filmy,
nabíječku, jedno DVD, jedno CD, kvarteto, papírové
skládačky, dvoje puzzle, tři velké míče na cvičení,
fotbalový míč. Nakonec zůstaly pod stromkem dvě velké
krabice. Dvě malá děvčátka rozbalila dva přenosné
přehrávače na CD a DVD. Paní učitelka nám prozradila,
že nám tyto dárky věnovalo několik sponzorů. Hned
jsme si začali hrát, zatímco rodiče se občerstvovali. Pak
nám dala paní učitelka každému ještě jeden dárek –
lampion se svíčkou, a že půjdem na lampionový průvod
vesnicí. A ještě jedno překvapení nás čekalo. Kdo chce,
může spát ve škole! Samozřejmě chtěli všichni. Ale na
čem budeme spát? Vše bylo dopředu domluveno s rodiči.
Věci na spaní dali potajmu do auta. Pak jsme vyrazili
s lampiony do tmy. Aby nám bylo veselo, zpívali jsme
koledy. Když jsme se vrátili, rodiče odjeli. A my jsme si
začali znovu hrát. Usínání nám moc nešlo, ale paní
učitelka nám slíbila, že i druhý den si místo vyučování
chvíli pohrajeme. To také dodržela.
Filip Veits, 5. ročník
Více o ZŠ Záboří najdete na www.zs.zabori.indos.cz
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Velikonoční svátky
Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici, původem
ještě z doby předkřesťanské, před cca
3500 lety dali kananejskému svátku jara
zcela nový význam
Židé svým svátkem
Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a
zmrtvýchvstáním. Asi všichni víme, že jsou pohyblivými
svátky, to znamená, že nepřipadají v kalendáři na stejný
datum. Kdy je ale vlastně slavíme a čím se řídí výpočet
jejich data? Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní
rovnodennosti (stanovené na 21. března) v neděli po
prvním úplňku (Květná neděle). Pojďme se nyní podívat
na lidové zvyky, které k nim patří.
Pašijový týden:
Popeleční středa
Středa před Božím hodem velikonočním patří ještě
k postní době. Škaredá je nazývána proto, že tento den
Jidáš zradil Krista. Sazometná zase podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje. Není dobře
se ten den mračit, aby se dotyčný nemračil po všechny
středy v roce.
Zelený čtvrtek
Kostelní zvony zní toho dne při večerní bohoslužbě
naposledy a pak umlknou až do Bílé soboty – odlétají
totiž do Říma. Hlas zvonů nahrazují v tu dobu nejrůznější klapačky a řehtačky. V některých koutech Čech či
Moravy se říká, že děti honí Jidáše. Podle tradice bychom tento den měli určitě sníst něco zeleného – špenát,
kopřivy, popenec, řeřichu, zelené saláty… Zvláštní místo
má ve velikonočních pověrách také med. Když v tento
den posnídáte pečivo nebo chléb namazaný medem, budete po celý rok chráněni před hadím uštknutím a žihadly
vos a sršňů – ovšem musíte tak prý učinit před východem
slunce. A jestli potřebujete, aby se vám udržela ve studni
voda, vhoďte do ní chléb namazaný medem.
Velký pátek
Je v katolické liturgii dnem hlubokého smutku na
památku ukřižování Ježíše Krista. Dodržoval se přísný
půst (tedy žádné maso, vyjma ryb). A co říká lidová víra:
Toho dne se země otevírá, aby odhalila večer o Velkém
pátku na krátkou dobu své poklady.
Bílá sobota neboli Vzkříšení
V českém prostředí se před kostelem světil oheň.
V mnoha vsích byl zvyk, že se doma uhasila všechna
ohniště, před kostelem vložila hospodyně na hraničku
vlastní polínko, a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý
oharek domů a žehnala jím oheň nový.

Hod boží velikonoční
K této neděli patří tradiční velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, ale také vejce, chleba a víno, které se
světily ráno při mši.
Pondělí Velikonoční
Dům od domu chodili
mládenci za děvčaty, později
hlavně děti, s pomlázkami
spletenými z vrbového proutí,
zdobenými stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy – aby byly po
celý rok zdravé, veselé a pilné
- vinšovali a dostávali malovaná vajíčka. Tato tradice je
v našem kraji nyní poněkud
uspíšena a chlapci v Záboří
chodí s koledou a pomlázkou již v sobotu dopoledne.
JiŘí

Malé velké rady pro zábořské
kuchařinky
Fajn palačinky
Chcete mít krásné nadýchané
palačinky?? Bílky oddělte, vyšlehejte sníh a přilijte do hotového
těsta. Palačinky budou vláčné a
kypré.
Bramborová kaše
Pokud chcete ochutnat výbornou bramborovou kaši, použijte místo mléka vývar z celerových listů. Kaše dostane
příjemnou kořenitou chuť.
Křupavé řízky
Zkuste při obalování řízků nahradit strouhanku rozdrcenými kukuřičnými cornflakes. Řízky budou mnohem
chutnější a křupavější.
Přesolená polévka
Pokud se někdy stane, že přesolíte polévku, není třeba zoufat, Stačí do ní přidat 2 rozkrojené brambory, přebytečnou sůl vsáknou.
Pečené maso
Víte, že dostane pěknou barvu, pokapeme-li ho před
pečením mlékem?
Rýže se nelepí
Přidáme-li do rýže, kterou dusíme, trochu citrónové
šťávy, zůstane bílá a nelepí se.
Suchý tvrdý sýr
Okoral Vám sýr v lednici? Ponořte jej na několik hodin do mléka. Předejít vysychání tvrdých sýrů můžete
tak, že na řezu je před uskladněním potřete olejem nebo
zabalíte do látkového ubrousku namočeného ve slané
vodě či pivu.
Možná i vy znáte nějaký osvědčený fígl, vaše náměty
uvítáme.
J.V. a JiŘí
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Pořekadlo, že v zimě se spí, pro
zábořské sportovce rozhodně neplatí.
Hokejisté úspěšně ukončili účinkování
v Šumavské lize, stolní tenisté stále
bojují o přední umístění v tabulce OP.
Medailové pozice nejsou vzdálené ani
volejbalistům. Fotbalisté se v místní hale zúčastnili tří
turnajů. 21. března se konala i tradiční výroční schůze TJ
ZD, na které všichni sportovci zhodnotili uplynulý sportovní rok.
Šumavská hokejová liga
Po loňském účinkování v Chodské lize reprezentovali zábořští hokejisté v letošním roce naši obec v Šumavské hokejové lize. Své síly postupně změřili s šesti dalšími celky a v konečném zúčtování jim patřila výborná
druhá příčka za suverénními Jetenovicemi. Pohár za druhé místo zábořští borci převzali 15. března v Sušici na
závěrečném turnaji, na kterém obsadili rovněž pěkné
3. místo. Srdečně gratulujeme!

Radiny nakonec zbyla místnímu týmu pouze bramborová
medaile, ačkoli ještě těsně před koncem posledního
zápasu atakoval dokonce stříbrnou příčku. Nyní už se
fandové „kulatého nesmyslu“ pomalu přesunou z haly na
zelené trávníky, na kterých by měli Zábořští v letních
měsících obsadit turnaje v Drahenicích, Lažanech a ve
Vrbně.
Výsledky okr. přeboru stolního tenisu:
TJ ZD Záboří – Elektrostav Strakonice „D“
TJ ZD Záboří – Sokol Strakonice „C“
Blatná „C“ – TJ ZD Záboří
TJ ZD Záboří – Cehnice „B“
Lnáře – TJ ZD Záboří
Elektrostav Strakonice „E“ – TJ ZD Záboří
TJ ZD Záboří – Sokol Strakonice „B“
Vodňany „ D“ – TJ ZD Záboří
TJ ZD Záboří – Volyně „B“

9
14
7
14
9
2
6
12
13

:9
:4
:11
:4
:9
:16
:12
:6
:5

Ženy při OP ve Volyni 7. března 2009
Zábořští hokejisté reprezentovali výtečně!
Konečná tabulka Šumavské hokejové ligy:
Tým:
HC Jetenovice
HC Záboří
HC Blatná
HC Kramolín
Club Pastouška
HC Kasejovice

Z V
20 18
20 11
20 10
20 5
20 5
20 5

P
1
7
7
11
14
14

R
1
2
3
4
1
1

Skóre
197:43
81:77
71:67
50:104
66:119
50:103

Body
55
34
33
19
16
16

Další informace o účasti zábořských hokejistů v Šumavské hokejové lize najdete na www.shl.wbs.cz
Halové turnaje v malé kopané
Na přelomu loňského a letošního roku se domácí
fotbalisté zúčastnili tří turnajů v halové kopané.
V silvestrovském, pořádaném Doubravicí, obsadili druhé
místo, stejné umístění zopakovali i v turnaji o Pohár
starosty obce Záboří. V nejprestižnějším klání o Pohár

Velmi nadějný začátek, kdy stolní tenisté dokonce
atakovali samý vrchol okresního přeboru, přibrzdily dvě
prohry s týmy z čela soutěže (Sokolem Strakonice „B“ a
Vodňany „ D“). Dva zápasy před koncem soutěže tak
Zábořští okupují třetí místo tabulky.
Co se děje pod vysokou sítí?
Týmy mužů a žen vstoupily do druhé poloviny
okresního přeboru sezóny 2008/2009. Ženy po loňském
posledním místě přeci jen dosahují lepších výkonů a
z deseti účastníků jsou v současnosti na osmém místě
tabulky. Na šesté místo, které si vytkly jako svůj cíl, však
mnoho bodů neztrácí.
Muži zatím podávají poměrně vyrovnané výkony a
bojují o bronzovou medaili. Doufejme, že se jim podaří
prolomit prokletí pátých míst, které obsadili ve všech
třech předcházejících ročnících.
Tímto si vás zábořské Žížaly dovolují pozvat na
předposlední kolo OP mužů, které proběhne 18. 4. 2009
v 8. 30 v Záboří. Přijďte podpořit sport v Záboří!
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Poznámka na okraj

Blahopřeje
Blahopřejeme

Vážení a milí spoluobčané,
doneslo se k mému uchu, že náš Zpravodaj dělá mezi
lidmi v Záboří jen zle. Mrzí mě to, nechápu to, nerozumím tomu. Na druhou stranu ale nemusím všechno chápat a všemu rozumět. Dělat zle mezi lidmi určitě není
naším cílem. Chceme informovat o dění v obci, o práci
školy, o aktivitách jednotlivých sportovních oddílů.
Chceme, aby Zpravodaj byl pokud možno zajímavý.
Snad by každý měl o své obci něco vědět, jak ze současného života, tak z historie obce. Každý nemá možnost
zalistovat si v kronikách, dozvědět se o připravovaných
akcích, zhodnotit to, co už proběhlo. Nechceme, aby nás
někdo chválil, jsme amatéři a někdy možná něco není
zrovna tak akorát. Znovu ale opakuji, že bychom byli
moc rádi za vaše náměty a připomínky, se kterými se
můžete obrátit na členy redakce kdykoliv ústně nebo
písemně, nebo písemně na obecní úřad. Jenom nebereme
anonymy a pomluvy. Zároveň chci připomenout, že náš
Zpravodaj není v žádném případě povinná četba, nikoho
nenutíme jej číst. Stejně tak jako mohu vypnout televizi,
když se mi nezamlouvá program, mohu vyhodit leták,
který mi nic neříká. Pořád si ale myslím, že většina občanů si Zpravodaj ráda přečte, berou mi ho na vsi z ruky,
když jej roznáším. Dokonce o něj mají zájem i ti, kteří už
v Záboří nežijí, ale přesto mají zájem o všechno, co se tu
děje. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Za
redakci ale mohu slíbit, že vaše podnětné návrhy a připomínky určitě v šuplíku nezůstanou.
Jaroslava Vodičková

Lence Jirouškové a Janu Merašickému,
kterým se 7.1.2009
narodila dcera Natálie Merašická
Dagmar a Tomáši Hokrovým,
jejichž synové Tomáš a Patrik
spatřili světlo světa 13.1.2009
Haně a Radku Grécovým,
jejichž syn Daniel
spatřil světlo světa 26.2.2009
Upozornění OÚ:
Svoz nebezpečného odpadu (např. olověné akumulátory, zářivky, televize, lednice, mrazáky, pneumatiky,
vyřazené léky aj.) proběhne 4. dubna 2009 v době od
8.00 do 10.00. Kontejner bude přistaven na návsi u Louže.
Sdělení FÚ Blatná k dani z nemovitostí
Na základě změn cen zemědělských pozemků dochází pro rok 2009 ke změně daně z pozemků. Tato změna
není spojena s povinností podávat daňové přiznání, finanční úřad daň z nemovitostí sám přepočte a novou výši
daně všem poplatníkům, kterých se bude změna týkat,
sdělí hromadnými seznamy nebo platebními výměry.
Daňové složenky poplatníci obdrží v průběhu dubna až
května 2009, platbu lze opět provést bez poplatku na
kterékoliv poště.

Významného životního jubilea
se dožívá

Květen

Blažková Emílie

87 let

Obec Záboří přeje jubilantce pevné zdraví!

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