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Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly tři schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil.
22. 6. 2016 – projednávané body:
- Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
- OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Radina za rok 2015.
- OZ odsouhlasilo žádost paní Grecové o prodloužení nájemní smlouvy na garsonku v Záboří, č. p. 54, do 31. 8. 2017.
- OZ odsouhlasilo Žádost o zápis školního klubu do rejstříku škol.
- OZ odsouhlasilo Darovací smlouvu – finanční dar ve výši 15 500,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu zemědělského
družstva v Záboří, z. s..
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
- OZ schválilo financování bílení v ZŠ Záboří, jedná se hlavně o chodby a třídy. Předpokládaná částka činí přibližně
60 000,- Kč.
- OZ schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Záboří, č. p. 87.
- OZ projednalo nová pravidla pro půjčování „Klubovny“ za obecním úřadem v Záboří. Závazná pravidla budou stanovena na dalším zasedání OZ.
- OZ projednalo nová pravidla pro přidělování klíčů od vstupních dveří do tělocvičny v Záboří jednotlivým oddílům.
Závazná pravidla budou stanovena na dalším zasedání OZ.
24. 8. 2016 – projednávané body:
- Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
- OZ schválilo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI - 014330039470/001 se společností E.ON
Distribuce, a. s.
- OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2016 a č. 8/2016.
- OZ schválilo pronájem nebytových prostor v č. p. 87. Ze zájemců o pronájem byl vybrán pan Mário Kováč. Nájemné
je stanoveno na 1 500,- Kč/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku.
- OZ schválilo nabídku na odkoupení části pozemku p. č. 860/1 v katastrálním území Záboří u Blatné (cca 110m) od
p. Lávičky a sl. Ulrichové. Odkupní cena, kterou OZ rozhodlo nabídnout, je 40 Kč/m2.
- OZ schválilo oddělení budovy bývalé Kavárny od obecního obytného domu č. p. 54.
- OZ schválilo zakoupení krbových kamen do Zábořské hospůdky a následně řešení rozvodu topných těles dle zpracované projektové dokumentace.
- OZ odsouhlasilo znění Dohody o vypůjčení nebytového prostoru „Ubytovna“ č. p. 4.
- OZ projednalo odemykání a zamykání vstupních dveří a úklid sportovní haly, které bude mít na starosti pouze jedna
osoba.
Starosta obce dále informoval o:
- možnosti posílení zdroje pitné vody, která se týká vodovodu Čečelovice – Záboří – Velký Bor. Bude proveden geologický průzkum, který má za úkol zjistit, zda je posílení zdroje pitné vody možné.
- provedené dílčí kontrole hospodaření obce Záboří, při které nebyly zjištěny žádné závady.
Za zastupitelstvo Pavel Marek

Číslo 3/2016

Cestování do vzpomínek aneb pouť
v Záboří 60 let nazpět
Když jsme pátrali po tajemství obrazu z divadelní hry
Strakonický dudák, ani jsem se nenadála, že se k mým rukám dostane naprosto unikátní dokumentace o činnosti
divadelního spolku v Záboří v padesátých letech minulého
století. Doslova poklad mi totiž svěřil pan Zdeněk Blažek
– plakáty a fotografie z několika divadelních her, vše
krásně roztříděné, v dobré kvalitě. Úplně náhodou, jak už
to bývá, přispěl k této fantastické sbírce archiválií pan
Ivan Nosek ze Strakonic, jehož manželka Anna Poklopová pocházela ze Záboří. Na jedné filatelistické burze se od
mého muže dozvěděl, že je Roman zábořským rodákem, a
tak mu donesl tři velké černobílé fotografie v obálce s nápisem „Naši furianti“. Tváře pro mne naprosto neznámé si
s velkou nejistotou neodvážila identifikovat ani naše milá
tetinka Věrka Veselá, která aktivně se spolkem vystupovala. Raději se s důvěrou obrátila na Blažkovy. A tak
mnohé postavy v kostýmech dostaly svá občanská jména
a příjmení – a já ten „úžasný poklad“, který po zpracování
bude kompletně zanesen s popisky v kopiích do obecní
kroniky.
Ale dnes se chci věnovat v Cestování do vzpomínek
jen jednomu představení „Muziky, muziky“. Možná trochu z nostalgie, neboť uteklo přesně šedesát let od chvíle,
kdy se o pouti 23. září 1956 představení hrálo. Zelenkavý
plakátek s červenými písmeny zve jménem Divadelního
kroužku Osvětové besedy v Záboří u Blatné pro velký
úspěch na opakování hry ze života F. Kmocha, a to do
farské zahrady.

Prohlížím 12 větších a 10 malinkých fotografií – takové ty se zoubky, snad také pamatujete. Ze záběrů zpovzdálí je vidět doprovodná kapela pod vyvýšeným pódiem
a nebojím se odhadovat doslova dav nadšených diváků.
Vpředu jsou patrné hlavinky dětí, za nimi sedí na židlích
dospělí. Půvabné kulisy včetně imaginární kapličky jsou
posazené mezi farou a stodolami na dvoře fary, v dobových kostýmech se na pódiu střídali herci, již nám známí
z obrazu Strakonického dudáka. Podle plakátu pan řídící
Josef Vydra, paní řídící Růžena Divišová, Cílinka Věra
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Říhová (nyní Veselá), František Kmoch v podání Františka Blažka, Anna Doubková coby Věra Pochmanová, jako
Pepinka Kavanová pak Emilie Blažková, v roli Aloise Zajíčka Karel Černý, jako Tomáš Fuk Vít Hrubeš, Kmochův
otec pak Josef Černý a Kmochova matka Emilie Kulovaná. Pod režií Karla Černého nácvik písní vedli J. Buček a
R. Goldeggová, scénu připravil F. Blažek, stavby
V. Hrubeš, nápovědu zajistil J. Žák, inspicie E. Kulovaný.
Kostýmy zapůjčila M. Tvrdková z Prahy a hudbou doprovázel ZK ČZM Strakonice pod vedením A. Matouška. Tolik informace z plakátu. Věrným podkladem k této události nám poslouží i obecní kronika, nyní dostupná v digitálním zpracování (naskenovaná) na webových stránkách:
(https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjoza&menu=
3&id=1799&page=64).
Dovolím si citovat ze strany 122 obecní kroniky 19181985- rok 1956: „Divadelní kroužek při osvětové besedě
sehrál dne 22. června div. hru se zpěvy „Muziky, muziky“.
Tato hra byla opakována na podzim – o pouti. Hra byla
provozována na nově upraveném divadle v přírodě, a to
na farském dvoře, kde zvláště večer při umělém osvětlení
děj hry velmi pěkně vynikal.“
Šest desítek let není málo, ale věřím, že pamětníky
jsme dnes potěšili. Z této hry se dochoval opravdu ve
velmi pěkném stavu plakát. S ohledem na kvalitu tisku
zpravodaje a kvalitu fotografií, jsme pro vás vybrali dva
záběry větších fotografií.

Text J. Říhová, s velkým poděkováním rodině Blažků
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Zábořská pouť aneb pouťové posezení
pod lípou
V sobotu 2. července 2016 se v Záboří konalo posezení pod lípou jako každoročně v tento čas o zábořské pouti.
Jestlipak vydrží počasí? Z rádia byly slyšet hlášky o přívalových deštích a kroupách. Pouťový program byl připraven od 15 hodin.
Prvním bodem programu bylo požehnání nových
obecních symbolů, praporu a znaku obce Záboří. Pan starosta krátce připomněl, jak obec k těmto symbolům přišla,
kdo dělal návrh a co znaky na obecních symbolech znamenají. Samotného úkonu se ujal současný blatenský farář
Marcin Piasecky a svěcenou vodou pokropil obecní znak i
prapor. Vtipně dodal, že snad to bude dnes jediná voda, co
na ně spadne.
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každou píseň uvedli slovem, aby přiblížili divákům její
původ. Dudáci prostě k pouti patří. Mezitím už dorazily
žádané a úspěšné Řepické babči, které měly připravená
dvě vystoupení. Také už v Záboří vystupovaly na plese,
ne všichni je ale viděli. Tyto ženy mají můj obdiv a úctu,
protože při jejich věku, většinou korpulentních postavách
a nápadných úborech si ji prostě zaslouží. Ono tancovat
na svižné melodie nebo dokonce zatancovat kankán není
nic jednoduchého ani pro podstatně mladší kategorie. Je
na nich vidět, že se rády schází, nacvičují i vystupují a
jsou na roztrhání. Před jejich druhým vystoupením už starosta držel očima mraky nahoře, protože jejich kankánové
volánové šaty by dostaly deštěm zabrat.

Řepické babči a jejich „šmrncovní“ vystoupení

Farář Marcin Piasecky posvětil obecní symboly
Potom už nastoupily děti z mateřinky, které předvedly
taneční pohádku o krásné Šeherezádě i s tureckým
pozdravem. Zahanbit se nenechali ani žáci základní školy
s pásmem tanečků, cvičení a zejména úsměvnou písní
„Červnová učitelka“.
Tanečníci Aneta Hlavatá a Jan
Chytra nebyli v Záboří poprvé.
Účinkovali již na několika zábořských plesech a svým vtipným
tancem opět nadchli diváky.
Následovala ukázka výcviku
psů
manželů
Molnárových
z Vimperka. Zírali jsme na to, co
všechno je pes schopen se naučit
a ještě s radostí a chutí. Shodly
jsme se s několika psími chovatelkami, že z toho máme pořádný
mindrák, co se týče našich psích
Aneta Hlavatá,
mazlíčků.
Jan Chytra
Pak se čekalo na Řepické
babči. Vystupovaly totiž ještě
v Soběšicích, a tak do Záboří nedorazily na čas. Místo
nich nastoupila na podium Pošumavská dudácká kapela,
která své vystoupení rozdělila na dvě části. Zazpívali
krásné písničky z Prácheňska, Chodska a jiných oblastí,

Chvíli po skončení akce už ale pršet začalo. Nikomu to
nevadilo, protože se sedělo pod stany a lidé se bavili.
O večerní zábavu se pak postarala známá kapela pana
Šimsy. Chvílemi sice pršelo, ale ani tak nebyl prázdný
parket. I v dešti tancovala skupina žen s deštníky. Že by
zrod nové taneční skupiny „Zábořské babči“? Uvidíme.
Program byl ještě zpestřen zpěvem Lukáše Písaříka a Simony Šourkové, a že se líbili!

Jen to počasí nebylo nejlepší, ale tomu se poručit nedá.
Voda je třeba a nakonec jsme byli vděční za to, že nepřišly kroupy. I tak prý se ti poslední návštěvníci rozcházeli
za ranního kuropění.
Obec děkuje všem sponzorům a organizátorům této
navzdory počasí zdařilé akce.
Text a foto Jaroslava Vodičková
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Ladislav Stehlík a Záboří
Kdo by neznal Ladislava Stehlíka,
jeho malebné obrázky či půvabné
texty o našem kraji? Narodil se
26. 6. 1908 v nedalekých Bělčicích,
kde navštěvoval základní školu i
měšťanku. Poté vystudoval učitelský
ústav v Příbrami. Napsal řadu
básnických sbírek a za jeho největší
dílo lze považovat trilogii Země
zamyšlená. Na internetu se dozvíme, že: „dílo je lyrickým
průvodcem po jihozápadních Čechách, psané s hloubkou
a znalostí dosud nevídanou. Autor při svých cestách po
kraji sesbíral pověsti, historická fakta, marginálie,
zaznamenal osudy místních lidí či zastavení významných
návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců,
hudebních skladatelů a dalších. To doplnil mistrným
popisem přírody. Práce byla metodologicky inspirována
Pausaniovou Cestou po Řecku. Kniha je vyzdobena
ilustracemi autora. Dosud vyšla ve čtyřech vydáních.“
My ale dnes přinášíme zmíněné prvotiny - básničky či
možná spíše rýmovačky, které se zmiňují i o našem
Záboří... Snad Vás potěší!
Umřel sedlák v Hornosíně,
zvonili mu v Závěšíně.
V Koceloucích vzali máry,
v Bělčicích ho pochovali.
A ti čtyři, co ho nesli,
byli rádi, že se sešli.
První Vávra z Paračova,
druhej Tintěra z Mračova.
Třetí Janek z Doubravice,
čtvrtej Šampal ze Smolivce.
Kostelník byl ze Záboří
a hrobař byl ze Záhoří.
Ministranti z Vacíkova,
chlapec s křížkem z Roželova.
Pan farář byl z Kasejovic,
pan učitel z Budislavic.

Christian Battaglia už není mezi námi
neuvěřitelných 25 let
Christian Battaglia – amatérský cyklista a zároveň cyklistická legenda. Absolvoval stovky závodů a nikdy žádný
nevyhrál, přesto jezdil dál s obrovským nasazením a radostí. Tento velice skromný člověk ze šlechtického rodu
si nepřál být slavný, přesto se slavným stal. Legenda závodu Praha-Karlovy Vary-Praha, kde startoval hned pětadvacetkrát. Na závody jezdil jak jinak než na kole a zpátky rovněž tak. Ujel bezmála jeden milion kilometrů (na
jeho pomníku v rodných Bratronicích můžeme číst
935000 ujetých km). Měla jsem to štěstí tohoto „pana
cyklistu“ poznat osobně a na mnohá setkání s ním a na jeho osobité hlášky nemohu zapomenout.
Těžko uvěřit tomu, že už
je to právě v těchto dnech
25 let, kdy se uzavřela cyklistická pouť člověka, který
celý život zasvětil své největší lásce – kolu. Stalo se
tak 24. srpna1991cestou ze
Strakonic na úpatí kopce
Tisovíku, když se vracel na
kole domů, do Bratronic.
Domů už nedojel. Ostatně
vždycky si přál skončit
svou životní pouť právě tak,
jak se to stalo, na kole. Na tom místě stojí skromný dřevěný kříž, postavený jeho kamarády cyklisty. Rodina Battagliů má hrobku v lesích nedaleko Bratronic, Christian si
ale nepřál být do ní pochován. Proto spočívá spolu se
svou sestrou Blankou, rovněž vášnivou cyklistkou, na
hřbitově v Záboří. A právě toto místo jeho posledního odpočinku se stalo v sobotu 20. srpna cílem cyklistů, vedených panem Františkem Šestákem z Blatné, aby si připomněli 25 let od úmrtí svého kamaráda. Na místě je přivítal
starosta Záboří, Ing. Václav Kurz s krátkým proslovem.
Cyklistů bylo přes padesát, a pokud je „Krista“ shora
viděl, jistě měl obrovskou radost, že na něj nezapomněli.

Text a foto Jaroslava Vodičková
Výlet do Brd

Mši dali sloužit v Sedlici,
tam si koupili vopici.
Ta vopice měla střeva,
tahali je do Nedřeva.
Zábořský sedláci hodně pijou,
ani si kapličku nevobijou.
Svatý Jan pláče, že mu tam teče,
že tam nebude, že jim uteče.
Zábořský sedláci mají všeho dost.
Šiml chodí bez čepice a Kalista bos.
Text Jitka Říhová

Zábořští turisté využili volného dne, svátku Dne české
státnosti, k výletu. Protože okolí Záboří již notoricky
známe, museli jsme vymyslet výlet do vzdálenějších krajů. Tradičně jsme se sešli u „Louže“. A že nás bylo požehnaně, odjeli jsme osmi auty do brdských lesů.
Naše první cesta vedla kolem Padrťských rybníků.
Trasa byla dlouhá přibližně 12 km. Sluníčko krásně svítilo
a my jsme obdivovali rybníky o rozloze 115 ha, krásné
zdravé lesy a sem tam i červené muchomůrky, které u nás
v suchých lesích není vidět. Hlavním cílem výletu ale byla
domluvená návštěva „Atom muzea Javor 51“ v Míšově.
O muzeum se stará Nadace železná opona. Jsou to

Číslo 3/2016

čtyři nadšenci, kteří se ve svém volném čase věnují historii studené války v bývalém Československu. V momentě,
kdy průvodce začal vyprávět, všichni tiše poslouchali.
Dozvěděli jsme se, že v bunkru se skladovaly a hlídaly
jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Zajímavé bylo, že v letech 1965 až 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Po revoluci zde byly skladované
mince a bankovky v hodnotě několik miliard určené ke
stažení z oběhu. Také tam umístili pozůstatky 4400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území české republiky za druhé světové války. Chlapi, bývalí vojáci, měli hodně dotazů, takže se prohlídka protáhla na dvě hodiny.
Poslední zastaveníčko bylo v Rožmitále pod Třemšínem. Příjemným zpestřením byl oběd v místní hospodě a
někteří stihli i Podbrdské muzeum a Auto muzeum
s řadou historických Aerovek. Domů jsme se vrátili před
večerem, trochu unaveni, ale obohaceni o mnoho zážitků.
Pro nikoho nebude překvapením, že se do Brd budeme
chtít vrátit, protože tam je mnoho turistických možností,
stejně jako na Šumavě. Ještě chci poznamenat, že nás příjemně potěšili přátelé z Jablonce a z Brna, kteří ještě v pátek a sobotu uspořádali výlet do Velhartic, na Helfenburk
a do Husince, kde jsme navštívili rodný dům Jana Husa.

Příští setkání bude zřejmě to silvestrovské. Srdečně
vás zveme a těšíme se na vás.
Text Marie Antonyová, foto Michal Říšský

Loučení s mateřskou a základní školou
Ve čtvrtek 30. června 2016 skončil školní rok i
v mateřské a základní škole v Záboří. Na obecní úřad se
přišli rozloučit žáčci se svou mateřinkou. Paní učitelka
Martina Řandová přivedla pět dětí (jedno bylo nemocné),
které školku opouštějí a vylétnou z pod jejích ochranných
křídel. Ještěže se se čtyřmi z nich bude potkávat, budou
navštěvovat zábořskou základní školu, dvě nastoupí do
blatenské. I tak je těžké se s dětmi loučit. Jakub, Alexandra, Matěj, Bohoušek i Gábinka se naposledy vyfotili se
svou paní učitelkou. Promluvil k nim pan starosta Václav
Kurz, který se jich nejdříve zeptal, jestli už mají aktovky a
popřál jim, aby se jim ve škole moc líbilo, aby měli štěstí
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na kamarády i učitele. Trochu je i vyzkoušel, dával jim
hádanky, které pro ně nebylo zatěžko zvládnout. Když děti začaly počítat do deseti anglicky, panu starostovi spadla
brada a pyšné paní učitelce se zaleskly slzy v očích. Ještě
přednesly básničku a zazpívaly písničku a pan starosta
uznal, že jsou na školu opravdu dobře připravené. Vysloužily si malé občerstvení a pak odešly s paní učitelkou
do školky, kde na ně čekal dort.

Předškoláci naposledy s paní učitelkou.
Potom již přišli ti nejstarší, co školu opouštějí, deváťáci. Byli všichni jako vyměnění. Slečny ve společenských
šatech, vysoké podpatky, kluci v oblecích. Bylo jich
sedm: Karolína Adámková, Monika Poláková, Denisa
Grecová, Denisa Matoušková, Kim Dočekalová, Adam
Herman a Viktor Ujčík.
Pan starosta je přivítal, připomněl jim, že tento den je
pro ně výjimečný, protknutý zvláštním pocitem radosti a
zároveň i trochou nostalgie. Něco končí a zároveň se něco
nového začíná. „Ze své zkušenosti vám mohu zaručit, že
přijde chvíle, kdy budete na léta prožitá na základní škole
moc rádi vzpomínat“ – řekl.
Na další životní cestě jim popřál mnoho úspěchů
v dalším studiu, co nejméně překážek a hodně štěstí. Pan
ředitel školy Václav Špatný dodal, že všichni učitelé pro
ně dělali maximum a teď už záleží jen na nich, jak nabyté
vědomosti a zkušenosti využijí. Ve škole byly jistě i horší
chvilky, ale na to se časem zapomene a bude se vzpomínat jen na to dobré. Zdůraznil, že škola tu bude pro ně i
nadále a mohou kdykoliv přijít, poradit se, pochlubit nebo
jen tak „pokecat“.
Nejhorší to měla třídní učitelka. Pořád se odněkud odchází, odcházení je součástí života. Z těch malých dětí, co
k ní přišly, se stali o něco vzdělanější, rozumnější a zodpovědnější mladí lidé. „Pamatujte si, že jste úžasní lidé,
s čistou duší. Dokážete vše, co budete chtít. Nikdy si nenechte namluvit něco jiného. Hodně štěstí!“ – řekla na závěr. Došlo i na slzičky, emoce zapracovaly. Bylo rozdáno
vysvědčení, dárky, následoval přípitek a občerstvení.
Krásné prázdniny – budoucím prvňáčkům, budoucím
studentům a všem ostatním školákům!

Text a foto Jaroslava Vodičková
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Aktuality ze školních škamen
Dvouměsíční období klidu žákům skončilo a již opět
stojíme na počátku dalšího školního roku. Do školy se již
zcela určitě těšilo sedm prvňáčků, kteří nahradili stejný
počet deváťáků. Ti se již v současnosti zabydlují na
středních školách. Jejich loučení se ZŠ se věnuje
samostatný článek.
Ke změnám došlo i v pedagogickém sboru, místo
odcházející p. uč. Princové zaujala p. uč. Aldona Mathis a
na částečný úvazek i bývalý žák Jiří Jirsa. Mateřskou
školu opustila p. uč. Vokrojová, první pedagogické
zkušenosti zde bude získávat p. uč. Lenka Končelová.
V minulém čísle zpravodaje již nezbylo místo na
výčet několika úspěchů zábořských žáků. Určitě by byla
škoda je nezmínit, tento dluh tedy splatíme nyní.
Na závěr popřejme všem žákům i pracovníkům ZŠ a
MŠ Záboří úspěšný školní rok 2016/2017.
Atletické závody aneb „doba Honsová“
ještě neskončila
Konec školního roku bývá pravidelně orámován
závody v lehké atletice. Už jsme si nějak zvykli, že z nich
s železnou pravidelností zábořští žáci přiváželi mnoho
medailí. Tou největší jistotou byl vždy František Honsa.
Ten ale v současnosti již studuje na vimperském
sportovním gymnáziu. O jeho výjimečnosti svědčí i fakt,
že v letošním roce na mistrovství Evropy horských kol,
kterým se v současnosti hlavně věnuje, obsadil v kategorii
kadetů 23. místo jako nejlepší Čech.
Vyvstala tedy otázka, jestli se
ho po jeho odchodu podaří nahradit
a zda nenastanou přeci jen chudší
atletické časy. Hned první závody –
květnový Pohár rozhlasu družstev
v Blatné naznačil, že to se
zábořskou atletikou snad nebude tak
zlé. Děvčata sice přední příčky
neatakovala,
ale
některé
individuální výkony rozhodně stojí
za zmínku, zvláště vítězství Zuzany
Baštové ve vrhu koulí (viz foto vlevo). O velké
překvapení se postarali především chlapci, kteří
v konkurenci převážně strakonických a blatenských škol
obsadili nádherné třetí místo.
V červnu se ve Strakonicích uskutečnila atletická
olympiáda v kategorii jednotlivců. I zde podali Zábořští
výborné výkony. Zuzana Baštová si ve vrhu koulí opět
odnesla na krku medaili, tentokráte bronzovou, stříbrem
na hrudi se po běhu na 150 m mohl pyšnit Štěpán Říha.
Největším sběratelem cenných kovů se ale stal
Antonín Honsa (na fotografii níže). Pozor, nespletli jsme
se, jedná se o mladšího bratra již výše zmíněného
Františka. Tento žák v současnosti 8. ročníku, obsadil
2. příčku v běhu na 1000 m a 3. ve skoku vysokém.
Všechny tyto krásné výsledky naznačily, že i nadále
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můžeme doufat v další úspěchy v královně sportu – lehké
atletice.

Vypadá to tedy, že „doba Honsová“ ještě neskončila!
Text a foto MG

Úspěchy našich výtvarníků v minulém
školním roce
Také v loňském školním roce se žáci naší školy
zúčastnili výtvarných soutěží a dosáhli výborných
výsledků. V soutěži "Přírodou Blatenska" získala
v kategorii 1. a 2. třídy Eliška Lávičková 3. místo.
V kategorii 6. a 7. třídy obdržela Kristýna Lávičková
čestné uznání a v kategorii 8. a 9. třídy obsadili Štěpán
Říha a Sabina Miklasová krásné 3. místo. Z keramického
kroužku se skupina - Kristýna Kluknerová, Veronika
Dumská a Martin Řanda - umístila na 2. místě a čestné
uznání obdrželi Jan Dušek a Kristýna Lávičková.
V soutěži "Požární ochrana očima dětí" v kategorii ZŠ 1
vyhrála Alena Hájková, na 2. místě skončila Tereza
Musilová, která se v krajském kole umístila třetí.
V kategorii ZŠ 2 vyhrála Julie Balková (viz foto) a druhé
místo obsadil Patrik Pekař. V kategorii ZŠ 3 se na třetím
místě umístila Anežka Honsová.

Všichni pak jeli na vyhlášení vítězů do Strakonic, kde
je čekal krásný doprovodný program. Všem vítězům
blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
Text Marcela Morávková, foto Martina Balková

Číslo 3/2016
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Za okny už vládne nevlídný a sychravý
podzim, ale není tomu tak dávno, když přírodě vládlo slunce a teplo. V tomto čase
dovolených a odpočinku ale zábořští sportovci celé prázdniny nezaháleli. Hned
v jejich úvodu hájili fotbalisté zábořské barvy na turnaji
v Lažanech, srpen se každoročně nese ve znamení tenisového turnaje ve čtyřhrách a konec prázdnin oznamuje tradičně volejbalová Zábořská smeč. Turistický oddíl tentokráte vyrazil poněkud dále od věže zábořského kostela,
seznámil se s krásami nedávno ještě nepřístupného vojenského prostoru Brdy.
V polovině srpna se konečně dočkal nového kabátu i
interiér sportovní haly. Po již notoricky známých problémech se nyní sportovci mohou prohánět po nově zrekonstruované palubovce, která určitě vzbudí u všech návštěvníků obdiv. Doufejme, že si krásného prostředí budou
všichni milovníci pohybu vážit a budou zde příkladně reprezentovat svou obec – Záboří.
MG
Memoriál Miroslava Petráška a Františka
Škody v tenisu
Letošní turnaj v tenisových čtyřhrách na kurtech
v Záboří se uskutečnil 20. srpna jako již 13. ročník Memoriálu Miroslava Petráška a Františka Škody. Turnaje se
zúčastnilo pouze 9 dvojic, ale co do kvality úroveň klání
neutrpěla. Přítomni byli hráči z Prahy, Písku, Strakonic,
Blatné, Sušice a Záboří.

Z odehraných zápasů ve skupinách vzešly semifinálové souboje Slavík Josef, Vokatý – Bálek, Jančík (Praha)
s výsledkem 6:7 a Vykopal, Kužel (Praha) – Raba, Vaněček (Strakonice) 6:2. V souboji o třetí místo porazila dvojice Raba, Vaněček pár Slavík, Vokatý v poměru 7:5, ryze
pražské finále pak ovládl debl Vykopal, Kužel až v tiebreaku těsně 9:8.
Celý turnaj proběhl za krásného počasí a v přátelské
atmosféře. Poděkování patří již tradičním sponzorům:
Duotip, spol. s.r.o. (Martin Říha), Hruška stavební spol.
s.r.o., Šimsa Radek, Strojírna ČZ Strakonice, Miroslav

Augustin, Slavík Josef. Dík patří rovněž Olině Mertové,
Martině Petráškové a Věře Škodové, které nenechaly žádného účastníka turnaje hladového či žíznivého.
Text Josef Slavík, foto Martina Petrášková

Zábořská smeč
Nad Zábořím vyrostla krásná
duha! To snad znamená, že tradice nebyla opět porušena a Zábořskou smeč doprovázely dešťové kapky? Ale kdepak, to jen
kurty kropila hasičská cisterna,
aby 6 volejbalových týmů nemuselo v oblacích prachu hledat
merunu. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale již třetím rokem volejbalový turnaj smíšených družstev doprovázelo krásné počasí.
A tentokráte slunce svítilo i na
zábořské Žížaly, jejichž dva
týmy se rozhodně neztratily. První místo sice opět ukořistili Strakoničtí, jejichž výkony ostatním družstvům trošku
připomínají hru z jiné planety, ale o druhé místo se již strhl velký boj, do kterého zasáhly i domácí „mančafty“.
Stříbrné medaile sice nakonec po lítém boji získali Blatenští Dřeváci, ale za nimi již následovala obě zábořská
družstva. Po loňském hotovém debaklu příjemné vylepšení nálady.

Plácnutím do posledního míče ovšem celý program
zdaleka neskončil. Pořadatelé popadli obří stan a přenášeli
ho ke zděšení některých řidičů po silnici (někteří z nich
s úsměvem od ucha k uchu snad pod ním chtěli i zaparkovat) až „pod lípu“. Zde mohli všichni vyčerpaní sportovci
i ostatní návštěvníci doplnit tekutiny ztracené během nádherné srpnové soboty. A jelikož po několikaleté pauze celý večer doprovázela i kvalitní živá hudba (v podání talentovaných muzikantů Lukáše Písaříka, Simony Šourkové,
Kateřiny Kovářové, Oldřicha Merty ml. a Martina Běleho), nikdo domů zrovna nespěchal.
Hřiště osiřelo, hudba utichla, na letošní Zábořskou
smeč už zůstanou jen vzpomínky. Ale bezesporu krásné!
Text MG, foto Veronika Špátová

Číslo 3/2016
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Výsledky voleb do zastupitelstva
kraje 7. – 8. 10. 2016 za obec Záboří

Významného výročí se dožívají

Počet
hlasů

%

Česká strana sociálně demokratická

33

42,85

ANO 2011

11

14,28

Komunistická strana Čech a Moravy

9

11,68

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

7

9,09

Jihočeši 2012

5

6,49

Jihočeští hasiči

4

5,19

Česká pirátská strana

1

1,29

Svatba v Záboří

Sdružení pro republiku - republikánská
strana Čech, Moravy a Slezska

1

1,29

Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše
lidi

Dne 17. září 2016 vstoupili do svazku manželského Martin Harášek a Martina Merhautová.

1

1,29

Strana svobodných občanů

1

1,29

Strana zelených

1

1,29

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

1

1,29

Pro Jižní Čechy - Starostové, HOPB a TOP
09

1

1,29

Občanská demokratická strana

1

1,29

Volební účast (počet zapsaných voličů 256)

77

30,08

Strana

Říjen
Listopad
Prosinec

Veselá Věra
Klugner Václav
Říšský František

84 let
94 let
60 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Novomanželům srdečně přejeme při
společné cestě životem hodně zdraví,
štěstí, lásky a vzájemného porozumění.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 12. listopadu 2016 od 8.00 do 11.00
hod. Kontejnery budou přistaveny na dvou
místech:
na návsi „U Louže“
v areálu čistírny odpadních vod

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