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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
léto je tady a s ním i krásné dlouhé dny plné sluníčka. Pro nás dospělé to znamená více práce na zahrádce, ale pro děti začínající radovánky u vody. Abych nezapomněl, jsou za dveřmi také dlouho očekávané prázdniny. Červen patří k nejkrásnějším měsícům už nejen proto, že se těšíme na dovolenou, ale i z důvodu, že se dne 30. 6. 2012 bude konat pod naší lípou Zábořská
pouť! Tímto bych Vás chtěl srdečně pozvat. Doufám, že se letos sejdeme v hojném počtu a že nám k tomu bude přát počasí.
A teď pojďme k Zastupitelstvu, které se sešlo na dvou veřejných zasedáních:
Veřejné zasedání OZ 23. 5. 2012
• OZ projednalo a odsouhlasilo Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění. Jedná se o dokument, který doplňuje stávající smlouvu, na základě které obec Záboří čerpá úvěr u Komerční banky na koupi KD U Divišů.
• OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Záboří za rok 2011, včetně příloh a zprávu o přezkumu hospodaření s výrokem – bez výhrad.
• OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu číslo 2/2012, která souvisí především s přijatou dotací na nákup hasičské
stříkačky.
• OZ odsouhlasilo výjimku z průměrného počtu žáků v ZŠ Záboří. Pro školní rok 2012/13 je plánovaný počet žáků v ZŠ Záboří 79.
• OZ v souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění OZ na svém zasedání zrušilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek, která byla v platnosti od 1. 1. 2002, včetně jejího doplňku. Dále byla projednána a schválena nová směrnice č. 1/2012 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, která
byla vypracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Tato směrnice
nabývá účinnosti 23. 5. 2012 a je k nahlédnutí na OÚ.
• Manželé Majerovi předložili OZ žádost o odkoupení části pozemku 416/1 v k. ú. Záboří (Trávníky) o výměře
přibližně 1000m2 za účelem výstavby rodinného domu. Vzhledem k tomu, že přes pozemek vede dálkový telefonní
kabel a dále v současné době probíhají jednání ohledně pořízení nového územního plánu Záboří, byla celá záležitost odložena do doby, než bude projednána se zhotovitelem územního plánu Záboří.
• OZ odsouhlasilo zadat výrobu vlastního tanečního parketu.
• OZ projednalo možnosti, jak zajistit prodej alkoholických a nealkoholických nápojů při pouťovém posezení pod
lípou. Z navržených možností souhlasilo OZ s tím, aby tento prodej zajišťovala paní Ludmila Cibulková - Kavárna. Jde o jeden z kroků, kterými se OZ snaží zajistit provozovatelkám obou hospod stejné podmínky (MDŽ
bylo uspořádáno v režii Veroniky Škodové).
• Starosta informoval OZ o tom, že žádost Obce Záboří o dotaci na výstavbu dětského hřiště v Záboří byla vyhodnocena jako úspěšná. Výstavba bude zahájena v nejbližším možném termínu poté, co proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Naší snahou samozřejmě je, aby bylo hřiště vybudováno co nejdříve.
Veřejné zasedání OZ 19.
19. 6. 2012
• OZ odsouhlasilo oznámení o zahájení zadávacího řízení na dětské hřiště.
• OZ odsouhlasilo připojení domu č. 23 (pan Procházka) k obecní kanalizaci.
• OZ odsouhlasilo ukončení činnosti přísedícího u Okresního soudu ve Strakonicích paní Anny Votavové na vlastní žádost.
• OZ odsouhlasilo žádost o změnu parametru na opravu střechy na OÚ Záboří.
Za zastupitelstvo Pavel Marek
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Cestování do vzpomínek
Zatím jsme při přípravě článků do zpravodaje vždy
cestovali spíše teoreticky, tj. v kronikách, v knihách,
záznamech. Díky vlastivědné vycházce, kterou připravil
Mgr. Vladimír Červenka pro členy Klubu přátel
Blatenska a všechny příznivce historie či turistiky, se
tentokrát kronikář, pan J. Vorba, vypravil za
vzpomínkami a zajímavými informacemi na cestu „po
vlastních“. Opět i díky tomu nashromáždil nové zajímavé
informace pro Vás a samozřejmě nezapomněl ani bádat,
ale o tom až na závěr tohoto článku.
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s bustou Christiana Battaglii (viz foto). Tento pomník
zřídili obyvatelé Bratronic a Blatenska v roce 2002 jako
připomínku cyklistické legendy. Christian Battaglia sice
nikdy nevyhrál žádný prestižní závod, ale na kole zdolal
neuvěřitelných 935 tis. km! Autorem busty je ak. sochař
Karel Kryška (žijící v nedaleké Blatence).

Po stopách Christiana Battaglii
V neděli 6. 5. 2012 v 10 hodin dopoledne se asi 50
výletníků sešlo na návsi v Záboří, kde přítomné uvítal
pan starosta, Ing. Kurz. Pan J. Vorba následně stručně
pohovořil o historii Záboří. Prvním cílem vycházky byla
zvonice a kostel, kde všechny přivítal pan Jiří Cihelna a i
přesto, že se blížila mše svatá, umožnil prohlídku kostela
s průvodním slovem pana Šlapáka, který ve svém
výkladu přiblížil dějiny i architekturu kostela. Zvenku si
všichni kostel rovněž obešli, pozorovali malebný výhled
směrem na Třemšín a následně mohli vyslechnout slova
Mgr. Jiřího Sekery, který připomněl odkaz p. Jedličky,
jehož pamětní deska je umístěna v obvodovém zdivu
kostela. Pan Jedlička působil v Záboří jako farář, byl
vlastenecký kněz, zakladatel ochotnického divadla
v Kasejovicích (odkud pocházel) a je znám i jako autor
písní s loveckou tématikou. Kromě kostela byla
umožněna ještě prohlídka zvonice, kde bylo možno
vystoupat po skupinkách až ke zvonům – cennému
renesančnímu zvonu sv. Petr ze 16. stol. a ke zvonu
sv. Pavel z roku 1979. Mgr. Červenka dále pohovořil o
historii zábořské tvrze stojící v těsném sousedství
kostela.
Pak již přítomní procházeli Zábořím směrem na
hřbitov, kde se nachází hrob rodiny Battagliů, v němž byl
pochován Christian Battaglia i jeho sestra Blanka, která
zemřela v roce 2005 jako vůbec poslední představitelka
tohoto původem italského rodu v Čechách. Jejich
předkové jsou pochováni v neogotické hrobce – kapli na
Chvalově. Tam cesta vlastivědné vycházky samozřejmě
směřovala, ale předtím následovala cesta do Bratronic,
nejmenší obce Blatenska, ve které se nachází areál
renesančního zámku s parkem.
Zámek postavil počátkem 17. století zámožný rytíř
Jan Horčice z Prostého jako centrum svých statků
v našem kraji. Od roku 1864 byl pak zámek ve
vlastnictví rodu Battagliů, který ho směl obývat i po roce
1948 jako vůbec jediná šlechta na Blatensku. Dnes je
celý areál zámku nemovitou kulturní památkou ČR a
díky novému vlastníku, panu Jiřímu Lobkowiczovi, se
mu snad dostane nutných oprav a tolik očekávaného
smysluplného využití. Protože je zámek nyní veřejnosti
nepřístupný, vyfotografovali se výletníci u pomníku

Zvědavci ze skupiny se ještě vydali po okolí
Bratronic, a to ke dvěma zajímavým geologickým
útvarům – Čertovu ranci a kameni, jež připomíná hlavu
indiána z profilu. I přes zhoršující se počasí se ubírali
všichni přece jen směrem ke hrobce u Chvalova. Díky
péči o odkaz předků ze strany současného majitele kaple
– rovněž nemovité kulturní památky ČR, pana Raymana,
mohli přítomní obdivovat opravený interiér i krásnou
venkovní fasádu hrobky vystavěné v roce 1894, navíc
před deštěm se stala jim tato kaple vítaným útočištěm.
Zde se opět dostalo všem výkladu historie obou
šlechtických rodů zde uložených k poslednímu
odpočinku, tj. Battagliů a Enisů.
Plna dojmů, informací a zážitků vracela se skupina
nadšenců k Záboří a Jardovi Vorbovi, jak ho znám, už
v hlavě běžely myšlenky, kam nahlédnout, co zjistit.
Objevil tedy fotografii právě z roku 1979, kdy byl
posvěcen zvon Sv. Pavel – zde bychom se chtěli obrátit
na Vás, milí přátelé, pokud poznáte někoho na fotografii
nebo jste zde zachyceni vy sami, ozvěte se nám, jistě by
bylo zajímavé tuto událost upřesnit.

Věříme, že i když jste se vy konkrétně vlastivědné
vycházky nezúčastnili, že vás náš článek, připravený ve
spolupráci s Mgr. Červenkou, zaujal.

JiŘí JaVor
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Loutkové divadlo
V neděli 10. 6. 2013 místní OÚ a SDH uspořádaly
pro děti vystoupení loutkového divadla. Jednalo se o
amatérský „Loutkářský koutek z Dlouhé Vsi“ při místní
ZŠ. Vedoucími jsou paní Jitka Soukupová a další, kteří
vodili loutky: vodník – H. Drejová, drak Kruťák –
T. Soukupová, princ – N. Skypalová, čert –
K. Skypalová, král – N. Šebelíková a hlavní postava
Kašpárek – A. Lavičková. Představení bylo původně
plánováno od 14 hodin za OÚ na Helmově dvoře, ale pro
nepřízeň počasí (pršelo celý den a byla celkem zima –
ráno 10°C, v poledne již 17°C, večer 15°C). Přítomno
bylo asi 13 dětí a 11 dospělých. Děti zářily radostí,
zejména když kašpárek v průběhu představení dával
dětem různé hádanky, správné odpovědi dětí pochválil.
Pořad trval necelou hodinu. Přítomni byli pan starosta
Ing. Kurz, místostarosta Ing. Founě, Josef Vydra jako
hlavní organizátor za SDH. Účinkující byli odměněni
drobnými dárky (postavičky namlouvaly děti). Poté se
uskutečnilo opékání buřtů na ohni venku před
„Hospůdkou“ U Divišů, kde oheň udržoval bývalý velitel
SDH Vojtěch Harášek. Akce se velmi líbila nejen
rodičům, ale zejména dětem. Nelze pominout ani aktivitu
řady maminek při zajišťování této akce.

v mezilidskou slušnost a úctu! Ptáte se proč? Posuďte
sami!
Ve středu 30. května jsem osázela náš rodinný hrob
voskovkami a jakousi novinkou mezi kopretinami, která
se v zahradnictví dala pořídit za 65 Kč. Vždy dáváme na
náš hrob pro vzpomínku na Vašíka, prvorozeného synáčka mých rodičů, který po vážné nemoci zemřel ve věku
dvou let, bílou nebo růžovou rostlou kytičku na střed.
Tentokrát se líbila nejen nám....

Bohužel, už i tady se krade …
Už v pondělí 4. 6. 2012 po ní zbyl jen důlek v zemi.
Možná jste zažili totéž. Nevím, jak časté jsou krádeže tohoto typu na zábořském hřbitově, ale mám z toho všeho
hrozný pocit, tady přece nejde o těch pár korun, které
květina stála. Kam až může zajít touha ozdobit si zahrádku, květináč doma nebo své rodinné hrobové místo?
Přemýšlím o tom, jestli toho dotyčného opravdu kytička
těší, nebo zda ho provází výčitky! Přemýšlím o tom, zda
si uvědomuje, co činí a jak zraňuje!

JiŘí
Letní hasičský tábor
Loutkové divadlo z Dlouhé Vsi zahrálo v Záboří.
Takovéto vystoupení v Záboří, pokud vím, nikdy
v minulosti nebylo. Malou účast lze omluvit nepřízní
počasí i jinými okolnostmi (rodinné aktivity, sledování
internetu i malá informovanost rodičů, přestože plakáty
byly vyvěšeny včas).

JaVor
Ať si krade, kdo si krade,
zloděj je jen ten, koho chytnou
Přemýšlím, kdo má tu nálepku nepolapeného a snad
špatné svědomí. Přemýšlím, jestli jej potkávám tady
v obci, v okolí, anebo jestli má "ztráta" byla jen dílem
náhody a já toho člověka ani neznám a on mne vlastně
také ne! Ono totiž v případě této krádeže nejde ani tak o
újmu majetkovou, já ztratila především zase kousek víry

SDH Záboří pořádá pro
malé zábořské hasiče od
úterý 7. 8. 2012 do neděle
12. 8. 2012 letní tábor u
rybníka Ostrý. Ubytování
je zajištěno v chatkách.
Děti čeká zajímavý program, výborná teplá strava
(což již bylo ověřeno
v loňském roce) i pitný režim! Vítány jsou jako doprovod maminky a tatínkové! Předběžná cena za
jedno dítě je 1500,- Kč.
Přihlášky je nutno odevzdat vyplněné nejpozději
do 20. 7. 2012. Pro bližší informace a přihlášku kontaktujte paní Janu Čadkovou osobně či na tel. 775289143.
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Aktuality ze školních škamen
Tak už zase rušíme školu v Záboří. Připomíná mi to
známou větu: „Tak nám zabili Ferdinanda…“, ta je také
věčná.
Lidé musí být nejenom přesvědčení, ale také
přesvědčitelní. Doba zatím dává za pravdu nám, kteří
věří v trvalou existenci zábořské školy. Po opravdu
problematických krocích bývalého ministra školství,
které by vedly k likvidaci většiny malých škol, máme
s nástupem nového pana ministra opět klidnější období.
Původní záměry byly pozastaveny a ministerstvo
připravuje nová řešení. Pro následujících několik let by
se zatím nemělo měnit nic podstatného.
Tím nechci tvrdit, že existence školy nemá žádné
problémy. Dlouhodobě nízký počet žáků výrazně
ovlivňuje finanční náročnost provozu školy. Počet žáků
je ale celkem stabilizovaný a předpokládáme dokonce
mírný nárůst. Rozhodujícím faktorem pro existenci školy
se tak v současnosti stává zřizovatel, Obec Záboří, který
školu v rámci možností podporuje a o jejím rušení
neuvažuje.
Stabilizovaný je i kolektiv pracovníků školy. Žáci
podávají výkony odpovídající ostatním školám. Je jasné,
že jinak se bude vybírat z třiceti žáků než ze čtyř, ale i
přesto máme úspěšné reprezentanty ve vědomostních,
sportovních i výtvarných soutěžích. Stále jsme školou,
která je schopna zajišťovat vzdělávání dětí i pokrýt jejich
mimoškolní aktivity.
Tak jako slýchám zaručené informace o konci naší
školy, tak se mi ještě nepodařilo setkat s tím, že by někdo
přišel a zeptal se na problémy a hlavě nabídl pomoc
škole. Školu v žádném případě nedělají pouze její
zaměstnanci a žáci. Bez rodičů a veřejnosti škola nikdy
nebude plnohodnotnou, prosperující institucí.
Snít o tom, že místo slov o rušení školy uslyším slova
o podpoře její další existence, si zatím ještě dovolit
nemohu. Čas ještě nenazrál.

Václav Špatný, ředitel školy
Výsledky žáků v soutěžích
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je už školní rok
2011/2012 prakticky minulostí. Ohlédněme se za ním a
za účastí zábořských žáků ve vědomostních, výtvarných i
sportovních soutěžích. Možná neuvěříte, jakými
výbornými výsledky se může ZŠ Záboří pyšnit.
Žák 9. ročníku František Křivanec se stal
nejúspěšnějším žákem korespondenčního kola logické
olympiády v celém Jihočeském kraji, když dosáhl
úspěšnosti 99,92%, v celé ČR v konkurenci 10548
řešitelů byl jen o malinko horší (99,03%), do krajského
finále se probojoval i v matematické olympiádě, když
v okrese našel pouze jednoho přemožitele. V této soutěži
obsadil mezi žáky 7. ročníku 3. místo i Ondřej Sekáč,
Stanislav Kučera a Eva Křivancová se mezi šesťáky
umístili na 6. a 9. příčce. Neztratil se ani Lukáš Zrno,

který mezi 526 žáky ze 60 škol obsadil v rybářské
olympiádě pěkné 23. místo.
Výborných výsledků dosáhli žáci ZŠ Záboří ve
výtvarných soutěžích. V jedné z nich - „Požární ochrana
očima dětí“ – se Kristýna Lávičková (2. roč.) umístila na
2. místě v kole okresním a na 3. v krajském, práce
Moniky Horynové (viz obrázek) ze 7. třídy v obou těchto
kolech byla vyhodnocena dokonce jako nejlepší.

V celostátní soutěži „Ovoce na naší zahrádce“
skončily Nikola Metličková a Tereza Hermanová na
9. místě, kolektivní práce Elišky Vydrové, Martina
Řandy, Adély Krejčové, Rebeky Cinkové a Evy
Křivancové získala ocenění nejvyšší!
Neopomeňme ani sportovce, kteří svých úspěchů
dosáhli až na závěr školního roku a posadili tak
pomyslnou třešničku na dort ušlehaný ze zábořských
úspěchů. Čtyři medaile z atletických soutěží, z čehož se
tři leskly zlatou barvou, nečekal asi vůbec nikdo.
Atletické soutěže
To, že čas letí jako voda, víme všichni. Ani jsme se
nenadáli, je tady opět konec školního roku a s ním
spousta soutěží. Celé jaro se připravovaly děti 1. stupně
na atletické závody, na kterých jsme loni posbírali
několik předních umístění. Po odchodu dvou skvělých
atletů (Simony Šourkové a Františka Honsy) na
2. stupeň, jsme letos odjížděli oslabeni. Nepřálo ani
počasí. Vytrvalý déšť ohrozil i vlastní závod. Zrušit,
nebo zahájit soutěž? Vždyť děti se celý rok těší! Začali
jsme s hodinovým zpožděním za hustého deště. Obloha
se však protrhávala a nakonec jsme uschli při sluníčku.
A jak naše zápolení skončilo?
Opět jsme slavili úspěch. Sára Vadlejchová (4. tř.) už
počtvrté stála na stupni nejvyšším. Podobného umístění
by dosáhla i Denisa Grecová, která vinou nesportovního
zákroku jedné ze závodnic upadla. To způsobilo, že její
parádní disciplínu – běh na 300m - nevyhrála a celkově
skončila na 5. místě. A to si ještě Josef Šourek a Anežka
Honsová odvezli bramborové medaile. Sedm dětí z naší
školy se zúčastnilo závodů, z toho 4 skončily do 5. místa.
Skvělé výsledky! Děkujeme.

Marie Vokrojová
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Hned následující den po 1. stupni se vydali do
Strakonic poměřit síly se svými vrstevníky i starší atleti.
Ve velké konkurenci se takový úspěch neočekával, ale
v koutku duše jsme doufali, že by se Fandovi Honsovi
(na obr. vlevo dole) na hrudi nějaká „placka“ blýskat
mohla. První vlaštovka přilétla ve formě osobního
rekordu Lukáše Zrna (vpravo dole) ve skoku vysokém.
S blížícím se startem vytrvalostních distancí přeci jen
nervozita stoupala, to už ale na start běhu na 600 m
vyrazila Simča Šourková (nahoře). Od úvodu plnila
taktické pokyny, a když tři sta metrů před cílem běžela
s poměrně velkým náskokem první, rodilo se velké
překvapení. S blížícím se finišem se ovšem několik
soupeřek vzpamatovalo a náskok naší běžkyně se
výrazně ztenčoval. Učitelův tep se pomalu blížil hranici
infarktu, aby nakonec přišla obrovská radost a úleva.
První zlatá medaile pro ZŠ Záboří po několika letech.
Vítězka ještě ani
nesundala své startovní
číslo a na oválu už
kroužila další medailová
naděje. Fanda Honsa od
prvního metru hlídal
přední příčky, a protože
své
tempo
neustále
stupňoval, získala ZŠ
Záboří během 10 minut
dvě
zlaté
medaile!
V euforii ještě učitel
posílá Lukáše Zrna na
běh na 150 m, aby se
nenudil a zkusil si další
disciplinu. Pohled na
stopky po doběhu přináší
další šok! Druhé místo! Křičme bravo!
Před několika lety se zdálo, že atletika v Záboří je
definitivně na ústupu, ale jak vidno, rozhodně tomu tak
není. Doufejme, že podobných skvělých výsledků budou
žáci naší školy dosahovat i v dalších letech.

MG
Výlet do Tábora
Když se řekne město Tábor, každý si vybaví husity.
A oprávněně. Každoročně se v tomto městě konají na
jaře v ,,Housově mlýně '' husitské dny. Po osmi letech se
na tuto akci vydali i žáci 1. stupně se svými učitelkami.
V dobových kostýmech předvedli mladí účinkující
dětem, jak vypadal tehdejší život, jaké měli zbraně,
oblečení, jídlo, zábavu, zhlédli dokonce i jednu z bitev
(i když legračně pojatou). Paní učitelky si dovedly
představit, jak by se jim hodily ve škole mučící nástroje,
které žáci na místě vyzkoušeli. Veliká škoda, že jsme
museli po dvou hodinách areál opustit, protože na řadě
byly další školy.
Naše cesta vedla na táborské náměstí. Poté jsme se
vydali městem do botanické zahrady při zdejší střední

zemědělské škole. Prošli jsme skleníky s tropickými
rostlinami i venkovní areál se spoustou rostlin.

Pustí nás vůbec ten husita ještě dál?
Nesměl samozřejmě chybět tradiční nákup a následné
otázky, kdy už pojedeme domů, nás navedly na zpáteční
cestu kolem Jordánu směrem k autobusu.
Tak zase někdy za pár let v Táboře na shledanou.

Marie Vokrojová
Návštěva Divadla Kalich
Dne 15. května jsme navštívili divadlo Kalich
v Praze. Představení se jmenovalo „Splašené nůžky“.
Lidé, kteří tam hráli, se jmenovali: Barbara Marková
(Ivana Jirešová), Tony Řezníček (Otakar Brousek), Eda
Lorenc (Ladislav Županič), Pankrác Rosický (Dalibor
Gondík), paní Schubertová (Jaroslava Brousková) a
Matěj Veverka (Zbyněk Fric). V této hře šlo o to, že
někdo zabil slavnou umělkyni Isabelu Černou, která
bydlela nad kadeřnictvím Splašené nůžky. Všichni, kteří
byli v té době v kadeřnictví, byli podezřelí. Proto
kadeřnictví nikdo nemohl opustit. Policisté Rosický a
Veverka začali výslech. Po jeho skončení byla divadelní
přestávka. Při ní jsme si došli k hercům pro podpisy,
jelikož to pro nás byla velká příležitost s nimi mluvit a
mít na ně památku. Přestávka skončila a my se usadili na
svá místa. Hned v úvodu policista Rosický divákům řekl,
že teď mohou dělat svědky a klást otázky ohledně
případu. Samozřejmě, že jsem se připojila. Byla velká
legrace zasáhnout do děje hry. Připojilo se poměrně
hodně lidí. Herci byli pohotoví a reagovali okamžitě na
všechny otázky. Nakonec diváci mohli hlasovat o tom,
kdo zabil slavnou umělkyni. Skoro všichni diváci
hlasovali pro Edu Lorence. I já jsme pro něj hlasovala,
jelikož se mi zdálo, že je nejvíce podezřelý. A měli jsme
všichni pravdu. To on ji zavraždil. Policisté nám
poděkovali za spolupráci a poté divadlo skončilo. Moc se
mi představení ,,Splašené nůžky“ líbilo a myslím si, že
nejen mně.

Monika Horynová, 7. třída
Další informace najdete na nové adrese školy:
www.zszabori.cz
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Nadějné zábořské mažoretky
Mažoretky dnes patří ke zcela plnohodnotným
sportovním odvětvím. Základní definice by mohla znít:
tanečnice, jejichž choreografie je založená především na
práci s náčiním baton (hůlkou). Lidé si je však stále
spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými
uniformami a strohým pochodováním.
Mažoretkový sport však prošel velkou změnou.
Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou
hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou dělat
neuvěřitelné věci, např. točení, házení, přehazování.
Klasická mažoretka se snaží udržet charakteristické
rysy vystoupení, klade důraz na techniku pochodu a
držení těla. Pronikají sem však taneční prvky, kostýmy
by měly vycházet z tradiční uniformy s vysokými botami
a lodičkou na hlavě.
Baton (hůlka) – Twirling (točení) je sport založený na
pohybu a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou.
Mažoretky soutěží zpravidla ve čtyřech věkových
kategoriích: děti (8-10 let), kadetky (10-11 let), juniorky
(12-15 let), seniorky (15 a více let). Mohou soutěžit
v disciplínách sólo, duo, trio, miniformace a formace.
Základním náčiním je hůlka (baton), výjimkou však
nejsou ani třásně (pom-pon) nebo další rekvizity (šátky,
stuhy,prapory).

Zdroj: internet
I v naší obci jsou děvčata,
která
mažoretkový
sport
provozují a jež v něm dosáhla
nemalých úspěchů. Jsou to
Lucinka Pecharová (L) – 10 let
a Deniska Grecová (D) – 11 let.
Dovolily jsme si je i jejich
maminky Katku Pecharovou a
Hanku
Grecovou
trochu
vyzpovídat.
Jaký byl podnět, aby ses
tomuto sportu věnovala?
L: „Byla jsem vybrána v ZŠ
Denisa Grecová
Záboří
Ing. Janou
Augustinovou do ZUŠ
Blatná.“
D: „Učit se nové taneční prvky.“
Kolik let se věnuješ mažoretkám?
L: „3 roky.“
D: „4 roky.“
Tvůj největší úspěch v mažoretkovém sportu?
L: „1. vicemistryně ČR v roce 2012 v kategorii sólo.“
D: „Mistrovství Evropy 2011 – zlatá medaile.“
Ostatní úspěchy – účast v soutěžích?
L: „Účast v Talentmanii 2010, loňské Mistrovství
Evropy v Chorvatsku - Poreč, kde jsme se staly
mistryněmi Evropy.“
D: „Mistrovství Evropy Polsko – zlatá medaile.“

Kdo připravuje sestavy? Kdo vybírá hudbu a kdo
navrhuje kostýmy?
L a D: „Trenérky.“
Jak často máte tréninky?
L: „2x týdně.“
D: „Před soutěžemi častěji.“
Kdo je tvým největším fanouškem?
L: „Rodina.“
D: „Kamarádka Eliška a rodina.“
A největší oporou?
L: „Mamka.“
D: „Rodiče.“
Máš nějaký talisman a jaký?
L: „Plyšáka.“
D: „Neprozradím.“
Byla jsi někdy tak unavená, že
tě napadlo skončit?
L: „Ano.“
D: „Ne.“
Je pro tebe lepší vystupovat
sama nebo ve skupině?
L: „Sama.“
Lucie Pecharová
D: „Raději vystupuji sama.“
Míváš trému?
L: „Ano.“
D: „Ano.“
Přihodilo se ti někdy něco při vystoupení - pád, úraz?
L: „Občas spadne hůlka.“
D: „Ano, monokl na oku.“
Otázky pro maminky:
Jistě jste na svoji dceru a její úspěchy pyšné, ale šly
byste do toho znovu?
K. Pecharová: „Ano.“
H. Grecová: „Ano, i když tancování zabírá hodně
času a je těžké skloubit vše dohromady.“
Jak zvládáte její vystoupení a tréninky – časově,
finančně, dovozy?
K. Pecharová: „Její vystoupení je napětí a očekávání,
jak to všechno dopadne. Finančně i časově je to
docela náročné, ale který sport dneska není?“
H. Grecová: „Časově, finančně i dovozy – to vše je
velmi náročné!“
Co dává tento sport vaší dceři a co vám?
K. Pecharová: „Dceři dává tento sport hlavně
dostatek pohybu, chtít něco dokázat, samostatnost
a hlavně nové kamarádky. Mně přináší radost,
když vidím, jak ji tento sport baví, poznáváme
nová místa, nové lidi.“
H. Grecová: „Dceři dává tento sport hlavně radost
z pohybu, ráda se učí novým věcem. Pro mě je
radostí se na Denisku při vystoupeních dívat.“
Děkujeme děvčatům i maminkám za odpovědi a
oběma dívenkám přejeme další a další úspěchy v jejich
oblíbeném sportu.

J.V. a JiŘí
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Doba, na kterou se všichni celý rok
těšili, je tady! Léto je v plném proudu,
všichni si užívají tepla a sluníčka, tráví
svůj čas u vody či cestováním. Toto roční
období často znamená dovolenou i pro
sportovce. Ale ne dlouho, neboť další sezóna již pomalu
klepe na dveře. V dnešním čísle si připomeneme
turistický pochod do Radomyšle a zhodnotíme působení
volejbalistů v okresním přeboru.
Pokud Vám ale sport přes léto schází, přijďte se
pobavit na tradiční prázdninové akce v Záboří –
Memoriál M. Petráška a F. Škody v tenisu (18. 8. 2012) a
volejbalovou „Zábořskou smeč“ (předpokládaný termín
25. 8. 2012).
Příjemnou dovolenou Vám přeje TJ ZD Záboří!
Turistický pochod do Radomyšle
Turistický oddíl každým rokem začíná sezónu jarním
pochodem do okolí Záboří. Cestu do Radomyšle jsme
plánovali již o posledním pochodu na Silvestra. Sešli
jsme se 5. května v půl deváté u Louže a vyrazili směrem
na Milčice. Cestou se k nám přidala skupina z Bratronic i
se psem. Šlo nás celkem 27 a pes Don. Sluníčko svítilo
už od rána a jarní příroda byla nádherná. Po čtrnácti
kilometrech jsme z Leskovic viděli radomyšlské střechy
a těšili se na oběd do hospody „Na Křemelce“. Příjemné
bylo setkání se zabořskými volejbalistkami, které tam
hrály okresní přebor. Po obědě jsme měli schůzku
s panem starostou Peterkou, který nám ochotně sdělil
něco o minulosti a součastnosti Radomyšle. Provedl nás
po kostele sv. Martina a kolem budovy děkanství. Celý
areál byl majetkem Johanitů, tzv. Maltézských rytířů.

Společná fotografie v kostele sv. Jana Křtitele
Nejmonumentálnější stavbou Radomyšle je kostel
sv. Jana Křtitele, ke kterému vede křížová cesta se
čtrnácti kapličkami. Bylo nám velmi líto a je velká
škoda, že tak nádherná stavba se uvnitř nachází
v žalostném stavu. Přáli bychom Radomyšli, aby se na

opravu podařilo peníze sehnat. Nakonec jsme se vydali
směrem k Oseku, na židovský hřbitov, kde jsou pohřbeni
prarodiče slavného spisovatele Franze Kafky. V roce
2005 byl Radomyšl vyhlášen vesnicí roku a od roku
2006 je Radomyšl městys.
Celkem jsme ušlapali asi 18 km a jarní únava se
projevila na každém, i na Donovi. Zpáteční cestu jsme
vyřešili pro nás netradičně, a to taxíkem. Doufáme, že se
k nám příště přidají i ti, kteří se posmívali našemu
pohodlnému návratu domů. Příští pochod plánujeme do
Střelských Hoštic a už se velmi těšíme na vaši účast.

Marie Antonyová
Nesplněný volejbalový sen
Blíží se léto, ale volejbalové kurty zejí prázdnotou.
Ptáte se, proč na antukovém hřišti v Záboří neduní
smeče, když je venku tak krásné počasí? Nebojte se,
oddíl odbíjené nezanikl, jen si jeho členové momentálně
užívají volna po další náročné sezóně v okresním
přeboru. Již několik let najdete Záboří opět na
volejbalové mapě a nabyté zkušenosti předurčovaly
týmům mužů i žen vstupovat do dalšího ročníku svých
soutěží s vyššími ambicemi. Ženy doufaly, že po dvou
slušných šestých místech nahlédnou konečně do první
pětky, muži si po roční odmlce opět chtěli na krk pověsit
medaile, ve skrytu duše pošilhávali i po metě nejvyšší.
Dnes už si můžeme říci, zdali se tato přání stala
skutečností.
V hodnocení tradičně dostane přednost něžné pohlaví.
Bohužel letošní ročník OP děvčatům mnoho radosti
nepřinesl. V podstatě celý rok se potýkala s velkou
marodkou, která zapříčinila časté problémy se sestavou
v samotných utkáních. Konečný výsledek je tedy
nakonec velkým zklamáním, neboť Zábořačky nakonec
obsadily předposlední místo ze dvanácti účastníků.
Doufejme, že příští rok už se podobný kolaps nebude
opakovat.
Muži sezónu plnou nadějí začali katastrofálně, po
prvním kole se ocitli na samém dně tabulky a zdálo se, že
veškeré šance na slušné umístění mizí v nenávratnu.
V dalším průběhu soutěže ale podávali velmi dobré
výkony a v posledním kole bojovali s týmem Fezka
Strakonice dokonce o celkový triumf v OP. Matematika
byla jasná, vítězství znamená titul, prohra pouze třetí
místo. V rozhodujícícm zápase se Zábořáci mohli cítit
jako doma, neboť jejich fanoušci vytvořili v hale ve
Strakonicích výbornou atmosféru. Obrovský boj se
dlouho vyvíjel pro zábořské „žížaly“ nadějně, bohužel
závěr prvního setu absolutně nezvládly a rozjetého
soupeře již v dějství druhém zastavit nedokázaly.
Škoda, jeden velký sen se bohužel rozplynul,
volejbalisté ale doufají, že k jeho naplnění dojde
později. Pokud máte volejbal a sport rádi, přijďte se
v příští sezóně podívat, jestli nemají k jeho splnění zase o
kousek blíž.

MG
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Tak jsme i letos stavěli májku
Významného životního jubilea
se dožívají

Červenec

Srpen

Hokrová Anna
Linhart Bohumil
Linhartová Růžena
Helma Václav
Švec Alois

60 let
84 let
82 let
89 let
70 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

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