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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci a blíží se
nejkrásnější svátky v roce. Přichází vánoční
doba, která v nás téměř vždy vyvolává nezapomenutelnou atmosféru, kdy k sobě lidé mají
nějak blíž a projevují si více tolerance. Po Vánocích nastane čas na malé zastavení se
a zhodnocení naší celoroční práce. Jistě budeme
přemýšlet, zda právě ten uplynulý rok splnil
beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Než
jej však začneme hodnotit, je nezbytné položit
si otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co
jsme udělat měli a mohli, aby byl svět kolem nás
lepší a přívětivější. Všichni jsme bohatší o prožitky, jež nás jistě posílily. Těšme se z každé
radosti, kterou život přináší, a z těch méně šťastných okamžiků si berme ponaučení pro své příští dny.
I každý člen obecního zastupitelstva by měl zhodnotit první rok svého působení ve vedení obce Záboří. Jen velice těžko
mohu posoudit, zda jsme vykonali vše, co jsme měli, ale určitě jsme se snažili prospět obci co nejvíce. Jak naši práci hodnotíte
vy, občané Záboří, musíme nechat na každém z Vás. Nechci se v této chvíli opakovat a vyjmenovávat jednotlivá rozhodnutí
ze zasedání obecního zastupitelstva a připomínat uskutečněné akce, které byly v Záboří realizovány, neboť o tom jste pravidelně informováni v každém vydání zpravodaje.
Dovolte mi, abych se jen krátce zastavil u nejzásadnějšího kroku, o kterém zastupitelstvo rozhodlo. Po dlouhém uvažování
obec koupila kulturní dům od pana Cinka. Věřte, že toto rozhodnutí nebylo jednoduché, protože se jednalo o velkou finanční
částku, ale většina z nás dobře ví, že kulturní zařízení v obci léta chybí. Naším záměrem je vybudování víceúčelové budovy,
která bude sloužit nám všem. Za tímto účelem jsme požádali o poskytnutí dotace, protože z vlastních zdrojů přestavbu nemůžeme uskutečnit. První akci v nově koupeném kulturním domě uspořádalo obecní zastupitelstvo 15. října 2011. Jednalo se
o rockovou zábavu kapely Parkán. I když tuto akci od začátku provázela různá nedorozumění, přesto se nakonec povedla.
Děkuji všem, kteří se na jejím uskutečnění aktivně podíleli. Výtěžek jsme se rozhodli poskytnout ZŠ a MŠ Záboří. Vzhledem
k tomu, že se škola neustále potýká s nedostatkem finančních prostředků, téměř i s existenčními problémy, chtěli jsme touto
cestou alespoň trochu přispět k zdokonalení výuky. Bohužel v tomto nápadu jsme nebyli originální, ale přivedl nás k němu pan
režisér Zdeněk Troška, kterého si jistě všichni pamatujeme z pouťového posezení. Od začátku odmítal jakoukoliv odměnu za
vystoupení a svůj honorář přenechal dětem z mateřské školy. Velice si ceníme jeho velkorysosti, díky níž paní učitelka koupila
dětem několik hraček.
Můj velký dík patří všem těm, kteří pro Záboří učinili v uplynulém roce cokoliv pozitivního a dobrého, byť by to byla jen
maličkost. Všem, kteří mnohdy bez nároku na jakékoliv ocenění věnují svou práci obci. Mimořádně oceňuji ochotu pomoci,
dobrou vůli a morální podporu, které dávají sílu k překonání obtížných situací. Budu rád, když tato spolupráce bude pokračovat i nadále. Vždyť zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. A pokud si do nového roku dáváme předsevzetí,
měla by obsahovat především úctu k našim spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od
všech malicherností, které nám znepříjemňují život.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové, jménem celého obecního zastupitelstva Vám a Vašim blízkým z celého srdce
přeji krásné prožití Vánoc, splnění Vašich přání, hodně zdraví a vše dobré v roce 2012.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na vánoční koncert, který se uskuteční 22. prosince. U stromečku na návsi se opět můžete
těšit na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Záboří a v kostele sv. Petra a Pavla zazpívá Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice.
Ing. Václav Kurz, starosta Záboří
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Kamenictví v Záboří aneb Proč je
Kolmaňák Kolmaňákem!
Byli jsme si vědomi, že zvolení tématu „Jak se u nás
říkávalo?“ bude mít mezi zábořskými občany ohlas. Jsme
rádi, že máte zájem nejen o aktuální dění v naší vísce, ale
také o její minulost. Je jisté, že se nemůžeme dopodrobna
rozepisovat o každém historickém názvu či pojmenování
místa – však by vás to ani nebavilo číst. Je ale pravda, že
byť pro generace příští bude Kolmaňák svůj název asociovat svojí kolmostí, pro pamětníky a generace současné je
v povědomí ještě dobře známé, že se o jeho název zasloužil rod Kolmanů, kameníků ze Záboří. A nenapište o tom,
když Kolmanův lom svého času plnil velmi významnou
úlohu nejen při plnění potřeb místních osadníků, ale byl
znám široko daleko.
Někdy kolem roku 1848 zábořský občan pan František
Kolman otevřel skálu Na Pahorku a začal lámat kámen.
Tato doba znamenala velký rozmach kamenictví na Blatensku, vzniklo mnoho lomů a počet kamenických mistrů
rostl. Právě Kolmanův lom byl nejznámější v okolí, lámalo se i na Skalkách a v jiných lokalitách (pokud si např. na
procházce právě ve Skalkách budete dobře všímat, najdete
kameny nedokončené, jen zčásti opracované do bloku,
olámané či oštěpky). Kameny se opracovávaly pod přístřešky (původně byly dva) do hotových výrobků opatřených vždy letopočtem a symbolem kameníků (zpravidla
nápis německy KOHLMAN) a k cestě nad lomem se dopravovaly po kolejích na dřevěných vozících a plošinách
kovaných železem, nakládaly se pomocí „graniku“ (jednoduchého zvedáku) na vozy. Zpracované kamenné bloky
se dodávaly nejen pro místní potřebu (tarasy, náhrobky,
zdivo v Záboří), ale například i na zakázky velkých staveb
do Prahy. Velký odbyt byl zaznamenán rovněž při stavbě
železniční dráhy Březnice – Blatná – Strakonice v letech
1897 – 1899.
Již v letech 1850-1860 vytesal František Kolman, zakladatel lomu, hlavní kamenný kříž na starý blatenský
hřbitov. Jeho syn František, který se narodil 1. 11. 1849,
zvaný „Starší“, byl vyučen kamenickým mistrem, stejně
jako jeho vnuk František, narozený 26. 4. 1878, zvaný
„Mladší“. Kolmanové tesali rovněž hlavní kamenný kříž
na hřbitov ve Střelských Hošticích, také na novém zábořském hřbitově je hlavní kříž jejich dílem. Tento kříž pak
na podstavec sesadil mistr kamenický Vít Hrubeš,
nar. 13. 2. 1881, který měl v Záboří kamenosochařství.
Stejně tak Hrubeš sestavil pomník padlým v Záboří
z deseti kamenných bloků zpracovaných kameníky
z Blatné.
Práce v lomech byla velmi těžká a tvrdá, končívala až
na sychravý podzim, podle místního rčení kameníků „Jeřabiny červenají – kameníci blednou“. Pokud práce
v lomech z důvodů počasí nebyla možná, pracovali pak
kameníci v lesích. Dle dochovaných záznamů z první poloviny minulého století zjišťujeme, že pokud se kámen
lámal, pak každým dnem dojížděl z Čečelovic jistý kovář
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Vydra ostřit nástroje – špičáky, pemrlice, klíny, punčety,
prejskače, přetloukače atd., později ho v této práci vystřídal kovář zábořský, František Černý z č.p. 24. Místní kameníci v té době jsou nám známí: Myšák Antonín (nar.
4. 1. 1876) z č.p. 59, Pražák Vojtěch (nar. 16. 10. 1885,
zemřel
3. 5. 1943)
z č.p. 48,
Novák
František
(nar. 11. 8. 1888 – padl v I. světové válce) z č.p. 45, Václav Augustin přezdívaný „Truhlář“ z č.p. 38, Štěpánek
Alois z č.p. 12, Fišer Václav (tento pracoval jak u Kolmanů, tak u Hrubeše), Švec Alois a syn přezdívaní Starý
a Mladý Alínek z č.p. 65, Klepsa František přezdívaný
„Kolář“ z č.p. 28, Petrova František přezdívaný „Hrobař“
z č.p. 71 a samozřejmě Václav a Jindřich Kolmanovi
z č.p. 56. V lomu však pracovali kameníci i z okolních
vesnic, např. z Lažánek Ounický, Kovář a Klepsa,
z Milčic Hrdlička, z Doubravice Ježek. Ve třicátých letech
minulého století se do tohoto lomu konaly dokonce exkurse školáků z místní obecné školy. Kámen se zde lámal
ještě v 50. letech, vyráběly se z něj dlažební kostky, poté
byl definitivně uzavřen.
Časem se na dně uzavřeného lomu vytvořilo malebné
jezírko s křišťálově průhlednou vodou, původně holý písečný pahorek zarostl břízami. Tehdejší národní výbor
rozhodl v této lokalitě zřídit skládku všeho odpadu. Po zavezení byl lom vlastně zlikvidován a následně skládka
uzavřena. Dle připojeného kresleného obrázku, který poskytla paní Hana Divišová z rodinného archivu (byl součástí veršovaného blahopřání k 60. narozeninám pana
Františka Kolmana nar. 5. 2. 1914) si můžete představit,
jak Kolmanův lom v době svého největšího rozkvětu vypadal.

Kolmanův lom na kresbě z počátku 20. století
Závěrem opět připomínáme, že uvítáme jakékoliv připomínky či informace nejen k tomuto tématu.
S přáním krásných svátků vánočních a všeho dobrého
v novém roce.

Jitka Říhová a Jaroslav Vorba

Číslo 4/2011

Strana 3

Vánoční zastavení
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. I přesto nebo snad
i právě proto, že se v současné uspěchané a spíše materiálně založené společnosti původní náboženský význam Vánoc vytrácí, rozhodla jsem se pro vánoční anketu oslovit
osobu z nejpovolanějších, pana děkana zdejší farnosti,
P. Jiřího Cihelnu, který zde působí již od roku 1998.
Pane děkane, jak vzpomínáte na Vánoce Vašeho
dětství?
Narodil
jsem
se
v Domamyšli u Pacova
v roce 1940. Moji rodiče byli
zemědělci, žili jsme skromně, ale stromeček jsme měli
doma i za války. Dárky byly
výjimečné, jednalo se spíše
o robnosti, maličkosti. Já si
většinou přál knihy a pamatuji, že jsem je také dostával.
Měl jste nějaký vánoční
nebo životní sen jako malý,
směřoval jste již tehdy
k teologii?
Rodiče mne nijak přímo k víře a k mému povolání faráře nenutili, žili jsme jako křesťané a vychovávali mne
tedy tak, mně to přišlo naprosto přirozené. Původně jsem
chtěl být vlastně vědcem, až po třech letech studií na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsem se
rozhodl pro studium teologie (přiznávám, že jsem nechtěl
být odveden na vojnu), mimochodem právě na MFF UK
byl mým spolužákem současný první biskup plzeňský
František Radkovský, on „MatFyz“ dostudoval a je vlastně civilním povoláním matematickým statistikem.
Pane děkane, mohu Vás poprosit o vyslovení vánočního přání věřícím naší farnosti?
Přání pro věřící si vždy připravuji opravdu až na poslední adventní neděli k bohoslužbě, ale pokud bych měl
nějaké vyjádřit, pak toto – Lidem nesu poselství, že Kristus se narodil mezi námi a my bychom neměli být neteční
a měli bychom jít k němu!
Bude v našem kostele sv. Petra a Pavla sloužena vánoční Půlnoční mše?
Na Štědrý den bude bohoslužba vedena v kostele
sv. Ludmily v Zadních Zborovicích od 16 hodin, jinak
v Zadních Zborovicích je mše každou sobotu v tento čas,
od února pak bude od 17 hodin. V Záboří mše sloužím
každou neděli od 10:45 hodin. Pak sloužím v Sedlici
v kostele sv. Jakuba Většího, a to tedy v pátek od 17 hodin
(po změně na letní čas od 18 hodin) a v neděli od 9:15 hodin. V Radomyšli se s věřícími setkáváme v kostele
sv. Martina ve středu od 14 hodin a v neděli od 8 hodin.
Rozhovor se uskutečnil druhou adventní neděli ve
zdejším kostele a já ještě jednou z tohoto místa panu dě-

kanovi děkuji za jeho čas, otevřenost a ochotu podělit se
se mnou i s Vámi, čtenáři Zábořského zpravodaje, o osobní a nejen vánoční vzpomínky.

Foto a text Jitka Říhová
Mikulášská nadílka
Letošní teplé počasí
to se čertům líbí,
kopýtka jim nestudí,
když po zlobivcích slídí.
Vždyť jim dobře nosy slouží,
nemají kašel, rýmu,
Mikuláš se proto souží
on chtěl by raději zimu.
Andělé tu naštěstí jsou dětičky před peklem ochraňují,
společně ve trojici jdou,
radost a odměny nadělují!!!
V nedělní odpoledne 4. 12. 2011 se úderem 15. hodiny
otevřely v kulturním domě v Záboří brány pekelné a mezi
děti snesli se nejen z nebe andělé se sv. Mikulášem, ale
dostali se sem i řádně rozzuření čerti. Celý rok jako správní pekelníci lenošili a nechytli snad ani jednu hříšnou dušičku, takže u nás se pak vynasnažili odnést nějaké to zlobivé dítko, aby je Lucifer pochválil a nechal je snad lenošit zas pěkně celý další rok! Děti byly ustrašené i odvážné
– nejprve si pohrály a plnily úkoly, jenže jde to trochu
těžko, když za zády jim čerti lítali, povyk dělali, ryčeli
a metličkami o stoly mlátili.

Nakonec se rozhodli, že si všechny děti do pekla odnesou, pokud je na laně nepřetáhnou. To ti drobečci dostali
sílu a odtáhli čerty pomalu ze sálu až do hospody. Tak to
nakonec všechno dobře dopadlo, do pekla na pódiu nahlédli asi jen ti nejsrdnatější, a to ještě jen když sami chtěli, jen na váhu zla se nikomu nechtělo. Tam si čerti odtáhli
převážit jen ty největší zlobivce, ostatní děti za básničku či
písničku andělé pochválili, Mikuláš podaroval. Jen pokud
měly zápis v Knize hříchů, pokárány čerty byly a věřte
nevěřte, poslušnost naslibovaly. Ale to už by Vám povyprávěli maminky a tatínkové!

Foto a text Jitka Říhová
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Aktuality ze školních škamen
Od vydání minulého Zpravodaje sice neuplynulo
mnoho času, přesto námětů do současného čísla se na
základní škole našlo opravdu dost. Podzim se nesl
především ve znamení výletů, žáci navštívili českou
metropoli, krajské město a rovněž několik kulturních
představení v nedalekém okolí. Poslední měsíc v roce
nabídl žákům především mikulášskou nadílku, zručnější
děti si mohly vyzkoušet, jak si vlastními silami vyrobit
krásnou ozdobu k vánočnímu stromečku.
Po několika letech půstu o sobě daly opět vědět
florbalistky, které navázaly na dřívější úspěchy svých
předchůdkyň a vybojovaly krásné třetí místo v okresním
finále.
Závěrem bychom chtěli popřát všem čtenářům hlavně
hodně zdraví a štěstí v novém roce, žákům mnoho
úspěchů při studiu a rodičům hlavně trpělivost při výchově
svých nezbedných ratolestí.
Exkurze do Prahy
Každý by měl znát hlavní město země, v níž žije.
A jedná-li se o Prahu, platí to několikanásobně. Ne
náhodou navštěvují pražské historické centrum davy
cizinců. Je málo měst, která se mohou chlubit tolika
pamětihodnostmi. Právě proto se snažíme výlety
naplánovat tak, abychom i my Prahu alespoň jednou do
roka navštívili. V minulých letech jsme se podívali na
Hrad, navštívili jsme např. Petřínskou rozhlednu, Národní
muzeum, Obecní dům nebo Slavín, také jsme zhlédli
divadelní představení v krásných prostorách Stavovského
či Národního divadla nebo i hru komornějšího divadla
Ypsilon.
Letos na podzim jsme opět putovali na Hrad. Mile nás
překvapilo nízké skupinové vstupné. Vzhledem k tomu, že
jsme museli Hradčany zvládnout během jednoho dne,
neprošli jsme všechny expozice, které nám vstupenka
dovolovala. Vybrali jsme tedy to, co si myslíme, že je pro
žáky přínosné. Za zmínku určitě stojí Chrám sv. Víta,
Zlatá ulička nebo Letohrádek královny Anny.

Poté jsme se vydali Královskou cestou na Václavské
náměstí. Není myslím potřeba vyjmenovávat jednotlivé
historické budovy či místa, kolem kterých jsme procházeli
– bylo jich moc… Ač se žáci po vyčerpávající exkurzi
těšili hlavně na rychlé občerstvení, doufejme, že jim
alespoň něco v mysli zůstalo a až se budou do matičky
měst opět vracet, tak se jim třeba jen zlomek všech
informací vybaví.
KS
Mikulášská nadílka
Co to je za divné
zvuky? Řinčení řetězů,
mlácení do dveří,
hurónský řev, pláč!
Dnes
je
přeci
5. prosinec, přichází
Mikuláš. Samozřejmě
nemohl se svou suitou
vynechat ani Základní
a mateřskou školu
v Záboří. Ti nejmenší
se ukrývají do rohů
a za své učitele, ti větší
jsou odnášeni za křiku
čertů a s jelity na
zadnicích
do
„provizorního“ pekla.
Po chvíli už ale není kam zlobivé děti nosit, v Luciferově
říši je již přeplněno k prasknutí. Říkanky, básničky,
písničky, sliby… Těch už Mikuláš, anděl a čerti slyšeli.
Jestlipak tentokráte opravdu dojde k nápravě všech
zlobilů? Nechme se překvapit. Pokud ne? Za rok už by je
mocnosti pekelné nemusely ani vrátit zpět!
MG
Výlet prvního stupně
Podzimní výlet našich mladších žáků směřoval do
jihočeské metropole – Českých Budějovic. První zastávka
se konala u památníku Jana Žizky z Trocnova, tedy
v Sudoměři. Počasí sice nebylo úplně ideální, všude se
rozprostírala hustá mlha, ale kamenný monument je
naštěstí nepřehlédnutelný. Další zastávkou už byly
samotné České Budějovice. Nejprve si žáčci prohlédli
originální budějovické náměstí se Samsonovou kašnou.
Poté došlo také na nakupování čerstvých dobrot v místní
pekárně a jejich následné konzumování na břehu Vltavy.
A kam pak? Přece do vyhlášeného budějovického
planetária.
KS
Kulturní představení
Již několikátým rokem pořádá hezké kulturní akce pro
školy město Horažďovice. Za pouhé tři měsíce letošního
školního roku jsme v místním KD byli již, pokud se
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nepletu, čtyřikrát. První stupeň se jel podívat na
představení Velryba Lízinka a Pekelná pohádka aneb Kam
čert nemůže. Žáci druhého stupně zhlédli divadelní
představení Dobrodružství Toma Sawyera a pak se vydali
ještě na zajímavé vystoupení Josefa Klímy, kterého jistě
všichni znáte z televizních obrazovek. Povídání pana
Klímy bylo velmi poutavé a věřím, že i poučné. Soudím
tak z toho, že při vystoupení tohoto moderátora bylo v sále
„hrobové“ ticho. Jeho vystoupení bylo velmi dobrým
doplňkem občanské výchovy, protože pokud žáci slyší
příběhy kriminality českého prostředí z úst někoho
zasvěceného jako právě Josefa Klímy, je to pro ně
mnohem přínosnější, než když o téže problematice pouze
čtou v učebnicích nebo na internetu.
Hned začátkem letošního školního roku jsme dostali
také pozvánku na divadelní představení blatenských
ochotníků. Hráli hru Naši furianti. Pro jednotlivé herce
znamenají dopolední představení dovolenou z práce, proto
si velmi vážíme toho, že i přes tyto problémy pro školy
hráli, jejich přednes je totiž vynikající!
KS

Florbal Strakonice
Není to ještě tak dlouhá doba, co se ZŠ Záboří stala
baštou tohoto moderního sportu. Vždyť děvčata byla
dvakrát za sebou přebornicemi okresu a poměřila své síly
i s nejlepšími krajskými družstvy, chlapci se dokázali
probojovat do finále okresního kola. Poslední roky se ale
na podobné úspěchy nedařilo navazovat a týmy ze Záboří
zůstávaly daleko za medailovými pozicemi. Bohužel
letošní rok příliš nenasvědčoval, že by se na této situaci
mělo něco měnit.

Adventní dílna
Již třetím rokem (s výjimkou loňska, kdy vrcholily
přípravy akademie) se učitelé a žáci rozhodli, že se opět
uskuteční „adventní dílna“. Letos ale s menší změnou.
Zatímco v předešlých letech byla účast žáků povinná, letos
se mohou zúčastnit jen žáci, kteří o výrobu vánoční
dekorace opravdu stojí. Bylo pro nás tedy velkým
a musím podotknout milým překvapením, že se přihlásili
téměř všichni žáci, a to i přesto, že se dílna konala v jejich
osobním volnu. Další novinkou bylo také to, že se na své
ratolesti mohli přijít podívat i rodiče. A co jsme vyráběli?
Zdobili jsme perníčky, zhotovovali přáníčka, věnce,
svícny, nechyběly ani dekorace z papíru, sádry nebo flitrů.
Jako každý rok neodmítla pozvání ani paní Hálová a opět
bylo co obdivovat – jednak její um, jednak její trpělivost.
Patří jí tedy veliké poděkování.
A jestli se dílna vydařila, můžete posoudit sami.

KS

Stojící zleva: Tannhäuserová Dana, Čusová Kamila, Vojáčková Petra, Tannhäuserová Štěpánka,
Šourková Simona
Sedící zleva: Třeštíková Pavla, Dumská Eliška,
Hokrová Anna
Začátek přípravy zvláště u děvčat připomínal spíše
souboj mušketýrů než sport, přesto se florbalistky
nenechaly odradit a pokračovaly v poctivé přípravě.
Koncem listopadu pak konečně nastal den „D“. Obě
družstva rozhodně neměla lehkou úlohu, neboť musela
měřit své síly se staršími soupeři, přesto rozhodně ostudu
neudělala. Chlapci sice všechna svá utkání prohráli, ale po
vyrovnaných zápasech, ve kterých doplatili na svou
nezkušenost a špatnou koncovku. Dívky svou pověst
outsidera začaly bourat již v prvním utkání, kdy sokyním
z TGM Blatná zle zatápěly a nebýt z neznámého důvodu
neuznané branky, mohly se radovat dokonce z bodu.
V dalších kláních se ale děly neuvěřitelné věci,
nejmladší tým turnaje postupně zdolal jak ZŠ Povážskou
Strakonice, tak favorita ze ZŠ Poděbradova. V posledním
zápase tak nakonec děvčata překvapivě hrála o vítězství
v celém okresním finále. Starší hráčky ze ZŠ
Čelakovského Strakonice ale nakonec byly nad jejich síly
a prohra 3:1 nakonec znamenala pro ZŠ Záboří i tak
skvělé třetí místo. Vždyť od stříbrných medailí je dělila
jen jedna branka. Věřme, že i v dalších letech bude florbal
na ZŠ Záboří vzkvétat a podobné úspěchy se budou
opakovat častěji.
MG
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Z činnosti TJ ZD Záboří
S posledními dny v roce zpravidla přichází hodnocení. U sportu to tak ale vždy
neplatí, neboť soutěžní sezóny mnoha odvětví končí teprve v jarních měsících.
I z tohoto důvodu v tomto čísle bilancují
pouze ženy z oddílu ZRTV, svůj rok zakončí tradičním
silvestrovským pochodem turisté. Na několika řádcích se
věnujeme rovněž stolním tenistům, kteří tabulce okresního
přeboru momentálně vládnou. Po katastrofálním začátku
vstali z mrtvých i volejbalisté, kterým po třech turnajích
patří ve stejné soutěži druhá příčka, volejbalistkám se kvůli dlouhodobým zdravotním potížím několika hráček příliš
nedaří.
Koncem roku musel vinou zvyšující se finanční zátěže
výbor TJ přistoupit k nepříliš oblíbenému opatření. Po
mnoha letech dochází k úpravě výše členských příspěvků.
Tato změna se ale dotkne pouze aktivních sportovců využívajících sportovní halu. Jejich vklad do pokladny TJ bude tedy činit 200,- Kč za rok, studenti zaplatí polovinu této
částky.
Na závěr popřejme všem sportovcům (ale nejenom
jim) v novém roce hlavně hodně zdraví a štěstí, aby i nadále mohli aktivně propadat své droze – sportu.
MG

Zumba mezi nás přilákala několik (staro)nových tváří,
v současné době má oddíl ZRTV okolo 25 aktivních
členek. V červenci a srpnu jsme se jako tradičně
amatérsky věnovaly cyklistice.
. Oddíl ZRTV se také podílel na organizaci několika
kulturních akcí, jako je příprava sportovního plesu nebo
výroční členské schůze. Zábořským hasičům jsme
pomáhaly při organizaci dětského dne. V srpnu jsme spolu
s členkami z oddílu volejbalu uskutečnily 1. dětskou
zábořskou olympiádu.
Za oddíl ZRTV Lenka Jiroušková a Ivana Kurzová
Stolní tenisté na předních příčkách OP
Tradiční opory zábořského sportu – stolní tenisté –
vstoupili do další soutěžní sezóny. A jak je jejich zvykem,
již od úvodních zápasů okupují nejvyšší patra tabulky
okresního přeboru. V jedenácti odehraných kolech prozatím pouze dvakrát ochutnali hořkost porážky a v neúplné
tabulce jim patří skvělé první místo.

Sezóna oddílu ZRTV
Od začátku halové sezony 2010/2011 využíval oddíl
ZRTV sportovní halu každou středu od 20:00 do 21:00
hodin. Po několika letech jsme se přestaly věnovat
aerobiku, ale začaly jsme s trochu odlišným druhem
pohybu — se zumbou. Zumba je nový fitness program,
který kombinuje aerobní cvičení s prvky latinskoamerických tanců. Zumba je vhodná pro každého bez
ohledu na věk a taneční úroveň, je to jednoduché
a zábavné tancování, které hýbe světem. Malou ukázku
zumby jsme si připravily na výroční schůzi TJ ZD Záboří,
toto vystoupení jsme potom zopakovaly na zábořském
pouťovém posezení.

Vystoupení oddílu ZRTV na zábořské pouti

Družstvo stolních tenistů
Zleva: Soukup Zdeněk st., Slavík Jiří, Němeček
Karel, Stejskal Milan, Soukup Zdeněk ml.
Velmi dobře si vedou v domácím prostředí, kde na nových stolech své soupeře většinou jednoznačně přehrávají.
Přejme tedy stolním tenistům, aby i ve zbytku soutěže podávali podobné výkony a na konci sezóny jim patřila meta
nejvyšší.

Číslo 4/2011

Ohlédnutí za minulým obdobím
Uplynul již 1 rok od doby, kdy v naší obci proběhly
volby do obecního zastupitelstva. Po ukončení každé
etapy bývá zvykem bilancovat.
Některé plány se podařilo uskutečnit ke vší
spokojenosti, jiné i přes veškerou snahu nevyšly tak, jak
bychom si všichni přáli, neboť rozhodování OZ je do
značné míry limitováno především dostupnými finančními
prostředky v obecním rozpočtu. Je nutno říci, že
v investiční politice i opravách postupovalo OZ
zodpovědně a s péčí dobrého hospodáře. Ohlédněme se
tedy společně zpět a připomeňme si, co vše se v Záboří za
poslední rok událo:
Název akce:
Rozpočet:
Koupě KD U Divišů
2 100 000,- Kč
Dopravní značení v obci
84 000,- Kč
Oprava střechy nad šatnami sport. haly
265 944,- Kč
Oprava schodů a vstupu do ZŠ, římsy
u sportovní haly a autobusové zastávky
24 840,- Kč
Oprava střechy, okapů na č.p. 54 a prodejně 28 050,- Kč
Rekonstrukce komunikací, asfaltování
7 286 114,- Kč
Oprava zařízení pro dodávku pitné vody
87 365,- Kč
Oprava ČOV
26 642,- Kč
Úprava prostranství u nových RD (Trávníky) 6 500,- Kč
Zpevnění a odvodnění komunikace u fary
15 000,- Kč
Projekt na rekonstrukci KD U Divišů
252 000,- Kč
Oprava nábytku v MŠ
4 840,- Kč
Oprava vodoinstalace – sportovní hala
8 057,- Kč
Nákup PC programu pro školní jídelnu
20 280,- Kč
Výkup pozemků pod obecní cestou
39 240,- Kč
Veřejné osvětlení u nových RD
50 000,- Kč
Z akcí plánovaných na další období stojí za zmínku
především to, že na základě vypracovaného projektu je
u Ministerstva zemědělství podána žádost o dotaci na
rekonstrukci a přístavbu KD U Divišů, dále je v současné
době odbornou firmou zpracováván projekt na
rekonstrukci dětského hřiště u MŠ Záboří tak, aby veškeré
herní prvky odpovídaly platným bezpečnostním normám.
V nejbližší době bude požádáno o dotaci. Předpokládané
náklady činí 330 000,- Kč. V jarních měsících dojde
k opravě havarijního stavu střechy na budově obecního
úřadu.
Závěrem bych na tomto místě chtěl poděkovat všem,
kteří se podílejí na udržení a zlepšení vzhledu naší obce
a dále těm, kteří se aktivně zapojují do akcí pořádaných
obecním úřadem.
Ing. Jakub Founě, místostarosta

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo bylo od posledního vydání Zábořského zpravodaje svoláno třikrát a vždy bylo co řešit.
S tím, co se projednávalo, odsouhlasilo a schválilo, bych
Vás chtěl tímto seznámit:
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18. 10. 2011
• Kontrola úkolů z minulého usnesení – všechny body
byly splněny.
• OZ odsouhlasilo ukončení nájemní smlouvy na provozování Kavárny ke dni 31. 10. 2011 na vlastní žádost paní Aleny Majerové.
• OZ odsouhlasilo pronájem hospody v kulturním zařízení U Divišů slečně Veronice Škodové od
1. 11. 2011 na dobu neurčitou.
• OZ schválilo prodej pozemku p.č. 824/5 v k. ú. Záboří panu Romanu Kotmelovi.
• OZ schválilo inventarizační komisi ve složení J. Vydra, M. Koutenský, J. Ounický.
• OZ schválilo stanovení ceny obecních pozemků – od
1. 1. 2012 budou prodávány obecní pozemky v obci
ve výši 40 Kč/m2.
• OZ neschválilo prodloužení nájemní smlouvy bytu
3+1 v domě č.p. 54 paní Marii Čusové.
1. 11. 2011
• OZ projednalo smlouvu o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře – tuto funkci bude i nadále vykonávat pan JUDr. Josef Kaiser.
• OZ projednalo podání žádosti o dotaci na stavební
úpravy a přístavbu víceúčelového objektu č.p. 32
včetně podmínek této žádosti.
• OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – „Kavárna“.
• OZ odsouhlasilo na základě žádosti paní Flaškové
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 857/4
v k.ú. Záboří - jedná se o pruh pozemku okolo rybníka Pátek.
•

23. 11. 2011
• OZ odsouhlasilo pronájem domu č.p. 54 – „Kavárna“
paní Ludmile Cibulkové od 1. 12. 2011 na dobu neurčitou.
• OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 6/2011.
• OZ odsouhlasilo podání žádosti na dotaci z programu
obnovy venkova na opravu střechy na OÚ a na dotaci
na proplacení úroků z úvěrů.
• OZ bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Záboří za rok 2010/2011.
• Starosta přednesl návrh na výstavbu dětského hřiště
a financování tohoto projektu, OZ odsouhlasilo vypracování projektu a žádost o dotaci.
• OZ schválilo pověřit firmu Corporin s.r.o. Strakonice,
aby provedla výběrové řízení na výběr zhotovitele
přestavby víceúčelového objektu č.p. 32 v obci Záboří.
• OZ odsouhlasilo poskytnutí příspěvku pro Svazek
obcí Blatenska.
• OZ schválilo nákup stolních kalendářů na rok 2012.
Budou dodány do každé rodiny.
• OZ stanovilo cenu za vodovodní přípojku na 3200,Kč, aby cena pokryla skutečné náklady obce.
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• OZ odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku na

pořádání šachového turnaje.
• Starosta informoval OZ o havarijním stavu kaštanu

u autobusové zastávky. Zdravotní stav stromu bude
posouzen odbornou firmou a dále bude postupováno
podle vyjádření odborné firmy.
• OZ bere na vědomí sestavený rozpočet na rok 2012.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce obce.
Na závěr Vám přeji jménem zastupitelstva obce Záboří
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2012
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody.
Pavel Marek

Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavili dne
18. 11. 2011 manželé Božena a Miloslav Říhovi. Hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších společných let
přeje rodina a přátelé.

Významného životního jubilea
se dožívají
Leden

Únor

Březen

Klugnerová Emilie
Veselý Jiří
Slezáková Drahomíra
Švecová Marie
Kofroň Václav
Rozkovec Petr
Beranová Josefa
Dibová Hana
Vodičková Jaroslava
Štěpánková Marie
Troníčková Marie
Augustin Miroslav
Braunová Miloslava
Šperlíková Miloslava

Charitativní sbírka ZŠ Záboří
„Udělejme radost i jiným dětem“
Takto jsme na ZŠ Záboří nazvali předvánoční sbírku,
jejíž výtěžek putoval do Dětského centra ve Strakonicích.
Ač nás ve škole není mnoho, sbírka vynesla 2560,- Kč.
Děkujeme všem dětem, které přispěly jakoukoli částkou,
i Vám, rodičům, že své děti učíte pomáhat druhým.
KS

85 let
60 let
60 let
70 let
70 let
65 let
91 let
65 let
65 let
87 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje
se podílela firma:
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