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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 11. 2010 jsem byl zvolen starostou obce Záboří.
Věřte, že rozhodnutí tento post přijmout nebylo jednoduché. Členem obecního zastupitelstva jsem byl již dvě volební období a
přesvědčil jsem se, že práce v tomto resortu opravdu není jednoduchá. Myslím, že určitou dávku odvahy vyžaduje už jen rozhodnutí stát se kandidátem do voleb a usilovat o Vaše hlasy a Vaši důvěru, kterou jistě nikdo z nově zvoleného obecního
zastupitelstva nechce zklamat. Ovšem není možné zachovat se tak, aby byli všichni naprosto spokojeni, vždyť co člověk, to
jiný názor.
Přesto věřím, že vytvoříme dobrý tým a společnými silami se budeme snažit o dobro naší obce. Jsem přesvědčen, že při dobré
vůli a přátelských mezilidských vztazích je možné se vždy dohodnout a najít to nejlepší řešení. Nebudu se zatím zmiňovat o
plánech do budoucnosti, protože jsme na začátku volebního období. Určitě navážeme na započatou práci předchozího zastupitelstva, kterému bych chtěl tímto poděkovat za vykonanou činnost v jeho volebním období.
Závěrem bych Vám popřál krásné a klidné Vánoce plné pohody a v nadcházejícím roce hodně štěstí a hlavně zdraví. Budu
rád, když se sejdeme na „Vánočním koncertě“ a společně tak přivítáme nejkrásnější svátky v roce.
Ing. Václav Kurz, starosta Záboří
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Vánoční anketa
Nejkrásnější svátky roku jsou tady. Užíváme si je
každý po svém a každý tak trochu jinak, pro někoho je
nejdůležitější naklizený byt provoněný cukrovím, pro
jiného počet a hodnota dárků pod stromečkem. Nebo je
tomu ještě jinak? Na tradiční anketní otázky „Co pro Vás
představují Vánoce?“ a „Jaké máte vánoční přání?“ tentokrát odpovídali - pan Jaroslav Vorba – kronikář, paní
Květa Krejčová – pracovnice obecního úřadu a Ing. Jakub Founě – místostarosta naší obce.
Jaroslav Vorba:
Vánoce jsou pro mne období
míru, klidu a rodinné pohody. A
vánoční přání? Přál bych si, aby
mi co nejdéle vydrželo současné
zdraví a abych byl prospěšný
nejen sobě, ale i rodině a obci
jako obecní kronikář.

noční přání si nechám sama pro sebe a budu doufat, že
mi ho Ježíšek splní.
Děkuji Járovi, Květušce a Kubovi za jejich vstřícnost
a ochotu nechat nás nahlédnout do jejich soukromí.
Možná toto vánoční zpovídání stane se jiskřičkou i pro
Vaše vánoční rozjímání.
Jitka Říhová

Peklo v Záboří
Že se každým rokem 5. prosince v podvečer v Záboří
dům od domu prochází Mikuláš se svými pomocníky,
anděly a čerty, na to už jsme si všichni zvykli a někteří
(tedy my hodní) se na ně i těšíme. Ale že si tu pekelní
bratři zařídí peklo – to asi nikdo nečekal. Mastili karty
(na fotografii) a řádili – nu jako v pekle. V knize hříchů
na každého drobečka něco našli, ale dobrotivý Mikuláš
zas našel vždy u anděla i nějaká ta slova chvály. A tak se
zábořské peklo snad na celý rok zas do toho opravdového propadlo, všichni malí (i velcí) hříšníčci tu zůstali a
sladce odměnění se snad i polepší!

Ing. Jakub Founě
Jelikož studuji, znamenají pro
mě Vánoce již několik let začátek
zkouškového období, a tak trávím
volné dny učením. Letos si k Vánocům přeji především nové lyže.
Myslím, že vzhledem k velkému
množství sněhu se budou určitě
hodit.
Květa Krejčová:
Vánoce mi jako věřícímu
člověku připomínají zejména
narození Krista. Vše vlastně
začíná již čtyři neděle před Štědrým dnem. To se u nás doma
postupně rozhoří všechny čtyři
svíčky na adventním věnci. Samozřejmě dělám také to, co
většina žen – peču cukroví a
snažím se zkrášlit dům. Štědrý
den trávíme celá rodina pohromadě. Všichni usedneme ke štědrovečerní večeři, před
kterou se spolu s naší již devadesátiletou babičkou pomodlíme. Vlastně tak každý po svém zavzpomínáme na
to, co všechno se během uplynulého roku událo. Jelikož
jsou děti již odrostlé, těšení z dárků opadlo a spíše si teď
cením každé chvíle, kterou trávíme pohromadě. Jsem
velice ráda, že jsem vyrůstala se čtyřmi sourozenci,
s kterými mám moc hezký vztah. V dnešním uspěchaném světě se s některými z nich vidím během roku méně,
než bych chtěla. Proto se všichni, samozřejmě i se svými
protějšky, dětmi a vnoučaty, scházíme každý rok na
sv. Štěpána a povídáme, vzpomínáme a hodujeme. Vá-

Z činnosti SRPDŠ
SRDPŠ při ZŠ a MŠ v Záboří si Vás tímto dovoluje
pozvat na Rodičovský ples, který se bude konat
v kulturním domě U Cinků v sobotu 29. ledna 2010 od
20. 00 hodin.
Díky tomu, že na tuto akci přispíváte, např. zakoupením vstupenky, poskytnutím sponzorského daru do tomboly či dary finančními, může sdružení podporovat činnost žáčků zábořské školy jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak při volnočasových aktivitách. Režijní náklady
akce představují pouze náklady na pronájem sálu a hudbu, veškeré další činnosti na přípravě plesu členové výboru SRPDŠ a další zainteresovaní činí dobrovolně a bez
nároku na finanční odměnu. Z příspěvků rodičů a zisku
Rodičovského plesu pořádaného v roce 2010 se podařilo
realizovat novou počítačovou učebnu a obnovit vybavení
pro sportovní vyžití dětí (lyže, míče).
Jitka Říhová, pokladník
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Aktuality ze školních škamen
Předvánoční čas se na ZŠ Záboří nesl převážně ve
znamení vrcholících příprav na školní akademii. Ani
předtím ale žáci školy nelenili, na exkurzi se seznámili
s krásami pražského Vyšehradu a navštívili výstavu Staré
pověsti české v Národním muzeu. Začátkem prosince pro
změnu řádili ve škole čerti. K velkému překvapení všech
učitelů si ale žádné dítě v pytli neodnesli.
Ani v lednu se žáci, především druhého stupně rozhodně nudit nebudou, mnoho z nich se zúčastní lyžařského zájezdu na Kramolín, florbalisté budou reprezentovat školu v tomto velmi oblíbeném sportovním odvětví.
Na závěr bychom Vám chtěli za celou ZŠ Záboří popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2011.
Návštěva hlavního města
Tak dlouho jsme váhali ohledně podzimního výletu,
až jsme 16. listopadu usedli do vlaku směr hlavní město.
Praha nás očekává zahalena už téměř do vánočního oděvu. Akorát Martin zapomněl přivézt sníh, proto místo
toho poprchá.
Nevadí, z nádraží to do Národního muzea není daleko a všichni jsme na nevlídné počasí připraveni. Těšíme
se na výstavu Staré pověsti české. A fakt zážitek! Během
dvou hodin jsme stačili vylézt na Říp, skolit kance, navštívit Kosmu zapisujícího si zrovna cosi do kroniky a
zastihli jsme dokonce i Šemíka, který se právě chystal ke
skoku.
A co dál? Teď přeběhneme
silnici a vtlačíme se do druhé
budovy NM. Marně hledáme
Járu Cimrmana, kterého jsme
vlastně přišli navštívit. Zůstala
zde po něm jen pracovna a
mraky vynálezů (viz. umělé
srdce na obrázku). Tak třeba
velmi užitečná mi přišla cestovní hůl. Ten člověk myslel na
všechno. Nebo hrneček na zachytávání škraloupů, Cimrmanův oblíbený, velmi promyšlený vynález. Hrneček vypadá jako by byl vyroben
z krajky, mléko sice proteče, ale škraloup se zachytne
uvnitř. Není to dokonalé? Nechám už Járu odpočívat a
pomalu se přesunu na Slavín.
Vcházíme brankou na hřbitov významných osobností
našeho národa. Na Máchově hrobě hoří svíčky. Náš veliký básník by zrovna v tento den slavil své dvousté narozeniny. Procházíme uličkami mezi hroby a s úctou hledíme na jednotlivé náhrobky. To už ale musíme i toto
místo opustit, čeká nás dlouhá cesta domů.
Začíná se smrákat, loučíme se s Prahou a její historií.
Nastupujeme do přeplněného vlaku, což nás vrací od
snění zpět do reality.
Více o ZŠ Záboří najdete na www.zs.zabori.indos.cz
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Kalendářní rok 2010 uzavírá svůj
účet. Zábořským sportovcům přinesl několik úspěchů, zvláště medailové příčky
stolních tenistů a volejbalistů v OP rozhodně stojí za zmínku. Doufejme, že i
v příštím roce se bude Zábořským na sportovištích dařit.
Zároveň bychom chtěli pozvat všechny fanoušky tance a
zábořského sportu na Sportovní ples, který proběhne
26. 2. 2011 v kulturním domě U Cinků.
Znovuzrození sálové kopané a nohejbalu?
V letošním roce jsme se zúčastnili pouze turnaje
v malé kopané na začátku července v nedalekých Lažanech. Umístili jsme se sice až na 5. místě, ale strávili
jsme hezké sportovní odpoledne a příští rok se lépe připravení pokusíme nějaký pohár do Záboří přivézt. Na
plánované klání ve Lnářích se mi nakonec vinou dovolených nepodařilo dát mužstvo dohromady. Příští rok bych
chtěl uspořádat první letní turnaj v malé kopané v Záboří.
Po změně letního času se přesouváme do tělocvičny,
kde se scházíme každý čtvrtek od 19.30 hodin. V minulých letech bývala účast velmi slabá, v letošním roce
jsme se ale sešli zatím pětkrát a účast byla vždy dobrá.
Jednou nás do míče kopalo dokonce šestnáct. Zatím jsem
s účastí na sálové kopané spokojen a věřím, že se budeme scházet v těchto počtech i nadále. Chtěl bych tímto
oslovit všechny příznivce tohoto krásného sportu, aby si
přišli s námi zahrát a pobavit se. Určitě je zdravější sportovat, než sedět u televize.
Někteří místní sportovci projevili zájem i o nohejbal,
který jsme tedy začali hrát každé úterý. Zatím se scházíme v šesti lidech. Věřím, že toto číslo nebude konečné.

Chtěl bych poděkovat TJ ZD Záboří za materiální
zabezpečení tohoto sportu. Na začátek ledna bych chtěl
uspořádat 3. ročník turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Záboří a 1. turnaj v nohejbalu. Budu doufat,
že se mi vše podaří zorganizovat a budeme se v zábořské
tělocvičně při takových turnajích scházet pravidelně.
Všem spoluobčanům přejí klidné Vánoce a šťastný
rok 2011 sportovci ze Záboří.
Pavel Marek
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Z jednání zábořského zastupitelstva
Zajímá Vás, co se aktuálně děje v naší obci? Byl
jsem zastupitelstvem pověřen Vás o těchto věcech informovat. Zastupitelstvo se sešlo 26. 11. 2010 a řídilo se
stanoveným programem. Na prvním místě byla žádost o
koupi stavební parcely č. 416/25 a vyhlášení záměru o
prodeji, kterou zastupitelstvo schválilo všemi hlasy. Poté
následovaly volby 3 členů do finančního a kontrolního
výboru. Do finančního výboru byla zvolena Jitka Říhová
a do kontrolního výboru František Koutenský. Byla odsouhlasena rozpočtová změna č. 3/2010. Následovalo
stanovení odměn zastupitelů. Na základě nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. zastupitelstvo odsouhlasilo odměny členům OZ, předsedům komisí, starostovi a místostarostovi.
Inventarizační komise bude pracovat ve složení: Josef
Vydra, Josef Ounický a František Koutenský.
V posledním bodu programu se projednávaly návrhy
a věci ze všech možných oblastí týkajících se vývoje
obce.
OZ stanovilo a odsouhlasilo:
• proplácení účtů mobilních telefonů starosty a místostarosty
• navýšení věcných darů jubilantům v roce 2011
• nákup kalendářů na rok 2011, které budou dodány
do každé domácnosti
• příspěvek na hračky MŠ Záboří
• přípravy adventního koncertu dne 22. 12. 2010
• příspěvek na Mikulášskou nadílku
• Pavla Marka novým členem redakční rady Zábořského zpravodaje
• nadále kronikářem obce Jaroslava Vorbu
• informaci o situaci a opravě čističky odpadních vod
• zahájení jednání ve věci stavby víceúčelové budovy
• navýšení příspěvku TJ ZD Záboří
• priority v Programu obnovy venkova – rekonstrukce
střechy na sportovní hale
S přispíváním do Zábořského zpravodaje začínám a
budu se snažit psát články z obecního zastupitelstva tak,
abych občany touto cestou co nejlépe informoval o dění
v naší obci. Rád uvítám připomínky a nápady, jak tuto
rubriku vylepšit tak, aby občané Záboří byli
s informacemi ze zastupitelstva spokojeni.
Pavel Marek

Významného životního jubilea
se dožívají

Leden
Únor

Březen

Emilie Klugnerová
Josefa Beranová
Marie Mašková
Marie Štěpánková
Anna Jiřincová
Josef Vydra

84 let
90 let
65 let
86 let
75 let
60 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

Z redakční pošty
Jestli mám správné informace, tak p. Ing. Augustin
v letošních komunálních volbách již nekandidoval. Pokud je to pravda, je to velká škoda. Vaše obec v několika
málo minulých letech prošla úžasným rozvojem, v málokteré z okolních obcí je vidět takový rozkvět a pokrok
jako právě v Záboří. Bohužel příslovečná (i skutečná)
česká přízemnost a malost brojí proti všem, kteří se nějakým způsobem vymykají ze zavedených rutinních pořádků a kteří vyčnívají nad běžný průměr. Bude trvat asi
dlouhá léta, než se na tom v českých poměrech plných
závisti a nepřejícnosti něco změní. Děkuji panu starostovi a jeho spolupracovníkům za vše, co pro rozvoj Záboří
udělali. Hodně štěstí!
RNDr. Jiří Kalčík, Dr., České Budějovice

Na celkových finančních nákladech tohoto vydání Zábořského zpravodaje se
podíleli tito sponzoři:
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