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Slovo starosty obce Záboří
Vážení spoluobčané,
rok se opět s rokem sešel,
pomalu končí dny adventu a
těšíme se na sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří
k nejkrásnějším v roce. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího
cukroví, nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, dárků, radosti a pohody.
Ke konci roku bývá zvykem
bilancovat, a proto si dovolím
jen krátce připomenout hlavní
obecní akce uskutečněné v roce
2016. U všech se OZ snažilo
postupovat zodpovědně a s péčí
dobrého hospodáře, ovšem nikdy
se nepodaří všechno uskutečnit
tak, aby byli všichni spokojeni.
Název akce:
Vlastní podíl z obecního rozpočtu (10%) na dotaci „Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny“
Neinvestiční výdaje na provoz ZŠ a MŠ (energie, nákup a opravy zařízení atd.)
Úprava hřbitova (kácení tújí a sadové úpravy)
Oprava místních komunikací (včetně rozšíření veřejného osvětlení)
Opravy v kulturním domě (stavba komína, nákup krbových kamen, radiátorů, elektroinstalace atd.)
Rozšíření obecního vodovodu
Platby za směsný komunální a nebezpečný odpad
Nákup nového křovinořezu

Rozpočet
1 256 054 Kč
1 200 000 Kč
92 000 Kč
570 000 Kč
250 000 Kč
78 000 Kč
260 000 Kč
20 000 Kč

Rok 2016 byl také bohatý na spoustu událostí společenského, kulturního a sportovního života. Nezastupitelnou roli v obci
mají dobrovolné spolky a organizace, ve kterých se sdružuje převážná část spoluobčanů. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat a doufám, že i nadále budeme dobře spolupracovat. Děkuji také všem spoluobčanům, kteří se svou celoroční námahou a
poctivou prací podílejí na provozu obce a přispívají tak k udržení a zlepšení vzhledu naší vesnice.
Vážení spoluobčané, jménem obecního zastupitelstva Vám všem přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků, dětem
hodně dárků a radosti. Do nového roku 2017 Vám přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a dostatek životního optimismu.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na vánoční koncert, který jsme připravili na 22. prosince od 17:00 hodin. Na návsi
u stromečku se opět můžete těšit na děti z naší ZŠ a MŠ a v kostele svatého Petra a Pavla vystoupí Pěvecký sbor Gymnázia
Strakonice.
Ing. Václav Kurz. starosta obce
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Vánoce jako rovnice
Zkuste si za slůvko
Vánoce dát rovnítko utřiďte myšlenky a sčítejte, co všechno pro
Vás znamenají. Seznam
může být jakýkoliv - pro
každého jsou prosincové
svátky něčím jiným takže tato rovnice má mnoho správných řešení, viďte?
Ti menší mají Vánoce = dárky, stromeček, sladkosti,
prázdniny… Dospělí už za = dosazují rodinu, setkání
s přáteli, pohodu, ale možná i hektický advent. Dočkáme
se asi až ve stáří, že dárky nahradíme za rovnítko úsměvem svých dětí a vnoučat, prostě budeme si přát to, co nejde zabalit do krabic se stuhou, tedy hlavně i zdraví.
Pro mne jsou Vánoce kouzelné dny s rodinou, provoněné jehličím a vánočním cukrovím, s chvílemi protkanými pohádkami i koledami a hlavně s tajemnou návštěvou - s Ježíškem (ten u nás nezmizel s výčitkou nalhávání
po dobu dětství - Ježíšek je přece láskou v našem srdci,
díky němuž obdarováváme, aniž bychom zištně čekali, že
nám to ti obdarovaní oplatí). Možná to máte podobně nastavené a bude Vás zajímat, jak odpovídali pan starosta
a místostarostové na to, jakpak ta moje "rovná se" vidí
oni.
1) Vaše pravá vánoční tradice?
Václav Kurz: „stromeček, kapr, dárky (a mimochodem
vůbec nemusí být Vánoce bílé - čím jsem starší, tím mě to
méně trápí)“
Marie Antonyová: „rodina, pohádky, štědrovečerní
kapr i salát ve tvaru této ryby (asi jen jednou jsem takto
nepřipravila bramborový salát a všichni byli zaražení prostě naše tradice)“
Roman Říha: „stromeček, kapr, „štědrátko“ (tradice
přenesená od babičky Říhů -nejstarší z rodiny ráno na
Štědrý den nadělí všem lehké plácnutí přes zadečky) a
sníh - na rozdíl od pana starosty si myslím, že Vánoce musí být bílé!“
2) Když jste byli malí, jak jste si představovali - či
snad ještě dnes představujete postavu Ježíška?
Václav Kurz: „takový hezčí Mikuláš“
Marie Antonyová: „starší vousatý děda“
Roman Říha: „andílek“
3) Vaše nejoblíbenější vánoční pohádka?
Všichni tři: „Tři oříšky pro Popelku“
4) Vaše nejoblíbenější koleda?
Václav Kurz: „Vánoce, vánoce přicházejí“
Marie Antonyová: „Tichá noc“
Roman Říha: „Rolničky, rolničky“ ...
5) A nejoblíbenější cukroví?
Václav Kurz: „slepované linecké“
Marie Antonyová: „marokánky“
Roman Říha: „vosí hnízda“
Za odpovědi musím mockrát poděkovat, protože vím,
jaké to je, když vás někdo narychlo vyslýchá a vy se máte

nahonem rozhodnout. Ta vánoční rovnice se totiž může
změnit během chvíle (možná má pan starosta nejraději
vanilkové rohlíčky, u Říhů voní nejvíc stejně perníčky a
Maruška, ta se s tím pečením ještě svěřovala redakční kolegyni Jarušce Vodičkové. V dalším článku se můžete
dočíst, jak to u Antonyů o svátcích probíhá. Vám všem
matematicky přeji, aby: Vánoce 2016 = radost + láska +
zdraví + pohoda + možná pár malých zázraků!
Jitka Říhová

Maruška Antonyová a Vánoce
Příprava vánočního jídelníčku spočívá většinou na ženách, i když někde se i muži zapojí do přípravy vánočního
menu. O přípravách na Vánoce jsem si povídala s naší
místostarostkou Maruškou Antonyovou, která ochotně
odpovídala na moje otázky:
Maruško, kolik druhů vánočního cukroví pečeš a
kdy začínáš?
„Asi tak 24 druhů, ale jen z malých dávek. Peču tradiční druhy, to co mají jednotliví členové rodiny nejraději,
ale každoročně zkouším alespoň dva nové druhy, které mě
zaujmou, a někde vyčtu nebo získám recept. Začínám tak
v polovině měsíce, nadělám si dopředu těsta a potom denně tak tři čtyři druhy upeču. Nakonec jeden den slepuji a
polévám.“
To jsi mne docela překvapila. Taky dost peču, ale
tak deset dvanáct druhů je maximum. Co je u vás nejoblíbenějším druhem cukroví?
„Asi marokánky, vínové cukroví a nepečená vosí hnízda.“
Dodržujete na Štědrý den půst?
„Tak napůl, nejíme maso. Ráno máme k snídani čaj a
vánočku, v poledne rybí polévku a houbového kubu, večer
tradičního smaženého kapra s bramborovým salátem.
Mám ráda tradice a ráda je dodržuji.“
Co všechno dáváš do salátu a připravuješ ho dopředu, aby se rozležel?
„Salát dělám až na Štědrý den a úplně klasický: brambory, mrkev, celer, petržel, kyselé okurky, hrášek, nastrouhané jablko, sladkokyselou zálivku, sůl, majolku.“
Kolik pečeš vánoček?
„Vánoček dělám devět, ale musím podotknout, že nejsme až tak velcí jedlíci, vánočky i cukroví rozdám v rodině
a přátelům.“
Můžeš mi prozradit tvůj recept na vánočku? Dělám
jich také dost, ale většinou se mi povedou jen ty podle
oka, kdy nic nevážím. Ty vánoční, které by měly i
pěkně vypadat, se mi většinou roztrhnou, protože dám
asi víc cukru i omastku, ale zato jsou dobré.
„Nemám žádný tajný recept. Suroviny si ale připravím
tak, aby bylo všechno ve stejné teplotě. Dělám na plech
buď jednu velkou, nebo dvě menší na šířku plechu. Kilo
výběrové polohrubé mouky, 24 dkg másla, 6 žloutků,
1 lžička soli, 22 dkg cukru krupice, kvásek - asi 7 dkg vážených kvasnic, citronová kůra, muškátový oříšek, vanilka, rum, mléko podle potřeby, balíček rozinek namoče-
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ných v rumu, balíček mandlí, polovinu mandlí do těsta a
polovinou posypu. Těsto jednoduše zadělám, máslo rozpustím a zamíchám všechno ostatní. Prodělám, nechám
vykynout, rozdělím na devět kousků, pletu ze 4, 3, 2 válečků. Nechám zase trochu vykynout, potřu rozšlehaným vajíčkem a posypu mandlemi. Peču asi hodinu, nejdříve
v teplejší troubě, dopékám na 150 stupňů.“
Maruško, děkuji za rozhovor, ať se ti všechno povede
a nic nespálíš! Krásné Vánoce.
Jitka Říhová a Jaroslava Vodičková

Víte, že? … aneb malá aktuální
novoroční statistika
- v Záboří trvale žije 312 obyvatel? Dospělých je 259,
z toho 131 mužů a 128 žen, mladistvých 15-18 let je
10, z toho 2 chlapci a 8 dívek, dětí od narození do
15 let je 43 z toho 27 chlapců a 16 dívek.
- průměrný věk obyvatel Záboří je 41,21 let?
- výměra obce je 680,25 ha?
- nadmořská výška činí 555 m. n. m.?
- návrh rozpočtu pro obec Záboří počítá pro rok 2017
s vyrovnaným rozpočtem příjmů a výdajů ve výši
4 890 000 Kč? Tabulkový přehled návrhu rozpočtu na
rok 2017 nabízí webové stránky obce Záboří, návrh je
rovněž vyvěšen na úřední desce. Vyrovnaný rozpočet
předpokládá mimo jiné náklady na provoz Základní a
mateřské školy Záboří - to znamená neinvestiční náklady na žáky ve výši 1 110 000,- Kč, obec je zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. Dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, obec získává od státu na provoz
školy příspěvek (dle předběžných výpočtů Ministerstva financí by se mělo jednat pro rok 2016 cca o 8
550 Kč na žáka). Mzdové náklady prostřednictvím
krajských úřadů poskytuje na regionální školství Ministerstvo kultury ČR. ZŠ a MŠ Záboří má povolenu
výjimku z počtu žáků na třídu stanovenou normativně
zákonem, přesto se daří udržet obci plně organizovanou základní školu. V České republice ve školním roce
2015/2016 bylo evidováno 4115 základních škol,
z toho plně organizovaných (1. i 2. stupeň) celkem
2 710 škol, počet žáků činil 880251, počet vyučujících
(přepočteno na plné úvazky) 60220,7.
Text Jitka Říhová, zdroj: OÚ Záboří a Výroční
zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR

Přichází advent
Adventní období zahrnuje kromě čtyř předvánočních
nedělí i svátky spojené s obchůzkami masek, jako je
sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie. S těmi jsou spo-

jeny zajímavé a mnohdy děsivé tradice a zvyky. Oblíbeným symbolem tohoto období jsou adventní věnce, dříve
zavěšované na stuhy, dnes častěji pokládané na stůl. Zdobí je čtyři svíčky, které se zapalují postupně každou adventní neděli, takže na konci hoří všechny najednou. První
dvě by měly být fialové (svíce proroků a svíce betlémská),
třetí růžová (pastýřská) a čtvrtá opět fialová (andělská).
Většinou však v obchodech vidíme adventní svíce jednobarevné, stejně velké, nebo kaskádu čtyř svící, z nichž zapalujeme jako první tu největší.
Den sv. Barbory (4. 12.) byl prvním velkým lidovým
svátkem v období adventu. V ten den se řezaly třešňové
větvičky, dávaly se do vody a měly rozkvést nejpozději na
Štědrý den. Dívky věřily, že jim rozkvetlé větvičky přinesou v novém roce štěstí, lásku a případně i vdavky.
Nejznámější ze všech adventních svátků je den sv. Mikuláše (6. 12.). Mikuláš byl za svého života biskup a podle legend velmi dobrosrdečný a štědrý člověk, patron
mnoha povolání, ochránce všech poutníků a dětí. Ve středověku se v mikulášských maškarních průvodech objevovala pestrá směs masek, později jsou to už jen malé skupinky, v nichž Mikuláše doprovází čerti a andělé, tak jak
to známe i dnes.
Na svátek sv. Lucie (13. 12.) se konaly obřady se zapálenými svícemi. Podle legendy sv. Lucie v době pronásledování křesťanů nosila tajně do římských katakomb jídlo
těm, kteří se tam ukrývali. Aby měla volné ruce, svítila si
svíčkami upevněnými ve věnci na hlavě. Na venkově byly
rozšířené obchůzky Lucek, žen zabalených do bílých plachet s tvářemi zabílenými moukou.
Jak jsme zahájili advent u nás v Záboří?
V neděli ráno zastupitelé obce spolu
s hasiči odstranili na
návsi májku. Zároveň
nainstalovali na vánoční smrk světelné
ozdoby, aby už večer
zazářily do tmy. Od
14 hodin potom probíhal před Zábořskou
hospůdkou již tradiční adventní trh.
Co všechno tam
bylo k vidění? Krásně
malované
vánoční
perníčky včetně perníkové chaloupky, celá škála nádherných
adventních
věnců,
háčkované ozdoby, svíčky, různí andílci, přívěsky, šperky, ozdoby a další vánoční zboží. Voněl svařák a málokdo
mu odolal. Lidí se sešlo také dost, mohli ochutnat i bramboráky, klobásu z udírny nebo pečivo.
Krásný adventní čas všem!
Text a foto Jaroslava Vodičková
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Aktuality ze školních škamen
Jak říká staré české přísloví: zajíci se sice počítají až
po honu, který na základní škole nastává až poslední
červnový den, ale i konec roku kalendářního určitě donutí
k přemýšlení nad tím, jaký ten rok vlastně byl. Pravidelně
se na stránkách Zábořského zpravodaje setkáváte
s aktualitami, které přinášejí informace o chodu školy. Jak
to tak bývá, některé jsou veselé, optimistické, jiné již mohou mít i smutnější tón.
Doufejme, že rok 2017 přinese pokud možno novinky
načepované jen ze sudu těch radostných. Toto bychom i
Vám za ZŠ a MŠ Záboří chtěli opravdu srdečně popřát.
Než ale všichni usednete k štědrovečernímu stolu, máte možnost se seznámit s posledními akcemi, které na základní škole proběhly až v samém závěru roku 2016. Již
v září se atleti zúčastnili atletických závodů v Blatné,
v říjnu se zábořská tělocvična stala dějištěm okresního finále ve stolním tenisu. Zde se sice zábořským hráčům příliš nedařilo, ale to hlavní mělo teprve přijít. V listopadu
totiž sportovním událostem vévodila dvě okresní florbalová finále, která přinesla ZŠ Záboří velkou medailovou radost. V tomto čísle přinášíme obsáhlejší reportáž z turnajů
mladších žáků a žákyň. Těsně před tím, než toto číslo
opustilo redakční stůl, bojovalo o okresní tituly i žactvo
starší a rovněž ono dosáhlo velkého úspěchu. Jakého? Nechte se překvapit, podrobnosti se zcela určitě dozvíte
v prvním čísle zpravodaje v roce 2017.
V rozsáhlejším příspěvku si dnes rovněž přečtete, kolik dětí vlastně zbylo ve škole po „Mikulášské inventuře“.
V příštím zpravodaji, tedy i v příštím roce, se s Vámi těšíme opět ve zdraví na shledanou.
MG
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Ačkoli by se mohlo zdát, že zde chybí ta úplná okresní
atletická špička, každoročně bývají i tyto závody svědky
mnoha velmi kvalitních výkonů. Pozitivní je i skutečnost,
že na této menší akci mohou uspět i nadšení sportovci,
kteří by v okresním měření do bojů o nejvyšší příčky zřejmě nezasáhli. Vždyť najdete na světě mnoho hezčích pohledů než do rozzářených očí dětí, které pyšně stoupají na
stupně pro ty nejlepší?
V letošním roce byly úspěšné i zábořské děti, získaly
celkem 9 cenných kovů (3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové).
Nejúspěšnějšími členy výpravy se stali Štěpán Říha (na
fotografii) s dvěma zlatými a jedním bronzem a Zuzana
Baštová, která obsadila jednu první a jednu druhou příčku.
Doufejme, že ani na okresních atletických závodech na
konci školního roku se zábořští atleti neztratí a i zde nějaká „placka cinkne“.
Text a foto MG
Florbal mladších žáků a žákyň
Sportovní příznivci si před několika dny určitě nenechali utéct nedávné přímé přenosy z mistrovství světa ve
florbalu. Tento poměrně mladý, ale dnes již velmi populární halový sport přitáhl nejen k obrazovkám, ale i do
sportovních hal mnoho mladých lidí. Nejinak je tomu i na
základní škole v Záboří. Na učitelovu otázku: „ Co byste
si nejraději zahráli?“ Zní nejčastěji odpověď: „Florbal!“
Nebojím se dokonce říci, že dnes je v Záboří populárnější
snad i než kopaná. A to nejenom mezi kluky, ale i mezi
děvčaty.

Atletické závody v Blatné
Školní rok 2016/2017 nezapsal pomalu ještě ani první
řádky do své kroniky a sportovně nadaní žáci ZŠ Záboří
mohli prověřit své možnosti na prvním klání. Již několik
let se na stadiónu v Blatné konají atletické závody, kterých se zúčastňují pouze školy z Blatné a okolí (Sedlice,
Radomyšle, Bělčic, Hvožďan a Záboří).

Nahoře: A. Třeštíková, H. Baštová, L. Bigasová,
L. Majerová
Dole: A. Honsová, J Balková, A. Matoušková
I z tohoto důvodu si zábořští mladší žáci nemohli nechat ujít okresní finále, která se hrála ve Strakonicích jak
v kategorii chlapců, tak i dívek. Jako první se v konkurenci osmi škol představily příslušnice něžnějšího pohlaví.
Do turnaje rozhodně nevstupovaly jako outsideři, vždyť
v loňském roce jsme oslavovali jejich nečekané, ale naprosto zasloužené 2. místo.
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Tentokráte ovšem hned v základní skupině musely čelit loňským vítězkám ze ZŠ Čelakovského, ani letos ale
s nimi neprohrály a po remíze 1:1 a dvou drtivých vítězstvích 5:0 a 6:0 postoupily do semifinále. Jediná slabší
chvilka v turnaji však způsobila, že ZŠ Dukelská Strakonice zvítězila 3:1a poslala Zábořské jen do boje o
3. místo. Zde však děvčata opět excelovala a porazila ZŠ
Poděbradova 4:0. Všechny udivovaly především herní
dovednosti Lucie Majerové a Anežky Honsové. Druhá
jmenovaná se dokonce stala nejlepší střelkyní turnaje,
když po jejích atacích musely brankářky soupeřů celkem
jedenáctkrát lovit míček ze své sítě.
Týden po dívkách se postavili na palubovku i mladší
hoši. Ačkoli v případě zábořských žáků to nebyla až tak
úplně pravda. V modrých dresech se totiž proháněla i dvě
výše jmenovaná děvčata. „Chlapecký“ tým tentokráte již
takovou díru do světa jako žákyně neudělal, ale jeho výkony rozhodně nebyly k zahození. Zvítězit se jim podařilo
sice jen jednou, ale ve většině utkání rozhodně nebyli horším týmem. Budiž ale pro hochy omluvou fakt, že byli ze
všech družstev suverénně nejmladší, sedm z dvanácti hráčů zatím ještě ani nenavštěvuje druhý stupeň ZŠ.

anděla, asi by se v kotli vařili snad úplně všichni. Nakonec se Mikulášské suitě přeci jen několika jedinců zželelo.
Ti, kteří přeci jen v pytli do pekla putovali, museli vypočítat příklady z matematiky, přitápět pod pekelnými kotli či
přednášet básničky.
Všichni učitelé trpělivě
čekali, jestli se naplní staré
přísloví: „Co peklo schvátí,
už nikdy nenavrátí!“ Byla to
lákavá představa, že ve třídách zůstanou jen žáci hodní
a bez hříchů. Lucifere, Lucifere, někde jsi asi udělal chybu a nedržel se pekelných
pravidel, vždyť se nakonec
všichni vrátili zpět. Zřejmě
samotnému knížeti pekel slíbili své okamžité napravení!
(pozn. ze zdrojů blízkých pedagogickému sboru se ale
žádné výrazné polepšení nekonalo, pokud už letos
k nějakému došlo, tak spíše už dříve, a to po třídních
schůzkách ☺).
Mikuláš si už ale asi po dvou hodinách čtení všech hříchů musel odpočinout a jeho kroky směřovaly do mateřské školy. Zde byly děti zřejmě opravdu hodné, vždyť čerti se zde změnili v téměř roztomilé bytosti, se kterými si
malí caparti docela dobře rozuměli. Sice se prý podle paní
učitelek nějaké malé restíky našly, ale nestály za to, aby si
čerti úplně vykřičeli své již dost unavené hlasivky. Každý
drobek tedy těch opravdu jen pár slziček utřel a po obdržení malého dárečku od Mikuláše už se malá očka všech
dětí zase rozzářila.

Anežka Honsová v akci „aneb růže mezi trním“
Děvčatům rozhodně patří velká gratulace, ale ani
chlapce rozhodně není možné zatracovat, třeba za rok své
spolužačky napodobí, získané zkušenosti jim určitě přijdou vhod!
Text a foto MG
S čerty nejsou žerty
Název notoricky známé pohádky lze zcela určitě použít i pro tradiční čertovské řádění, které letos proběhlo o
nějaký ten den dříve, než tomu bývá zvykem. To ale nezabránilo tomu, aby i zde vyrostlo opravdu strašidelné peklo, ve kterém čerti netrpělivě čekali na své hříšníky. Pekelná váha zde sice chyběla, a tak ji nikdo nemohl strhat
jako dnes již legendární Dorota Máchalová, ale bůhví, jak
by dopadla, kdyby na ní samotný kníže pekel zábořské
nezbedníky opravdu mohl vážit.
Než ale zlobivé děti propadly peklu, musel jejich ortel
vyřknout sv. Mikuláš, jehož kniha hříchů byla opravdu
popsaná od začátku až do konce. Nebýt dobrosrdečného

Společná fotografie „andílků“ ze školky s čerty
Poté již čertovské řádění zase pomalu ustalo. Mikuláš
s andělem již letos všechny hodné děti obdarovali a peklo
je již pro letošek také plné. Uvidíme, zda i v příštím roce
budou pekelné sudy zase přetékat nebo se úplně vyprázdní
a čerti dostanou od Mikuláše hodinovou výpověď. Druhé
variantě sice moc nevěřím, ale co kdyby …
Text a foto MG

Číslo 4/2016

Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského
zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhla jedna schůze
obecního zastupitelstva v Záboří, s jejímž průběhem bych
vás rád seznámil.
9. 11. 2016 – projednávané body:
1) OZ schválilo rozšíření programu zasedání o další
bod, a to prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. p. 86.
2) Kontrola usnesení – všechny body z minulého
usnesení byly splněny.
3) OZ schválilo darovací smlouvu mezi obcí Záboří
(dárce) a Svazkem obcí Blatenska (obdarovaný).
Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí
finančního daru ve výši 5500,- Kč na podporu
vydání knihy pro děti.
4) OZ schválilo darovací smlouvu mezi Svazkem
obcí Blatenska (dárce) a obcí Záboří
(obdarovaný). Předmětem smlouvy je poskytnutí
věcného daru – celkem 50 ks knih pro děti.
5) OZ schválilo zprávu k bodu: Strategický rámec
MAP – záměry zřizovaných škol do IROP.
a) OZ schvaluje seznam investičních a dalších
priorit škol zřizovaných obcí Záboří
uvedených v příloze pro zařazení do
Strategického rámce MAP, který je součástí
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
Blatensko,
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000413,
b) OZ schvaluje použití finančních prostředků
z rozpočtu
obce
na
předfinancování
investičních a dalších priorit škol zřizovaných
obcí Záboří v rámci připravovaných výzev
IROP za podmínky spolufinancování
z prostředků školy v případě schválení
příslušné dotace.
6) OZ schválilo žádost o rozšíření vodovodního řadu
a zřízení vodovodní přípojky pro RD p. č. 66/2 a
domy č. p. 85 a 101.
7) OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2015/2016.
8) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016
a č. 10/2016.
9) OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení:
Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal Říšský.
10) OZ projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi
Obcí Záboří a TJ ZD Záboří, z.s.. Předmětem
smlouvy je výměna pozemků p. č. 845/3 a
p. č. 848/5, zapsaných na listu vlastnictví č. 1,
v k. ú. Záboří u Blatné (789313), které jsou ve
vlastnictví Obce Záboří, za pozemek p. č. 842/3,
zapsaný na listu vlastnictví č. 466, v k. ú. Záboří u
Blatné (789313), který je ve vlastnictví TJ ZD
Záboří, z.s.
11) OZ rozhodlo podat žádost o dotaci z POV na rok
2017 na úpravu veřejného prostranství v obci.

Strana 6

12) OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. p. 86. Smlouva se prodlužuje do
30. 11. 2017.
Za zastupitelstvo Pavel Marek

Mikulášská nadílka v Záboří
S čerty si neradno zahrávat! To platí nejenom
v pohádkách. Na vlastní „husí“ kůži a zježené vlásky se o
tom přesvědčily děti v Záboří v neděli 11. 12. 2016.
Brány pekelné se otevřely i o pár dní později než bývá
zvykem a do sálu Zábořské hospůdky dorazili čerti
jaksepatří divocí a dušíchtiví!

Z čertů šla na první pohled hrůza!.
Naštěstí si Mikuláš srovnal pořádek a anděl utěšil
každou ustrašenou dušičku. Děti byly šikovné, připravily
si básničky, písničky a nakonec byste řekli, že by mohly
Mikulášovi dělat celý andělský sbor, jak kývaly a
slibovaly, že budou hodné. Čerti připravené pytle na
zlobivé děti akorát provětrali, alespoň si kopýtkem
podupávali při odpolední diskotéce Františka Mareše,
která po rozdání mikulášské nadílky byla pro děti
připravena k pobavení!
Text Jitka Říhová, foto Olga Mertová

Zima už dorazila do Záboří

Zima čaruje! Nevěříte? Fotografie od paní Vodičkové
Vás určitě přesvědčí! Není ojíněné Záboří krásné?
Foto Jaroslava Vodičková

Číslo 4/2016
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Z činnosti TJ ZD Záboří
Další rok v životě všech zábořských
sportovců už pomalu ale jistě odpočítává
poslední dny a hodiny. Než ale všichni svůj
každodenní shon zastaví v krásném vánočním čase, ohlédněme se za podzimním dění
v TJ ZD Záboří. Stolní tenisté výtečně vstoupili do prvních zápasů okresního přeboru, když se po několika kolech překvapivě ocitli dokonce na samotném vrcholu tabulky, v současnosti jim patří 4. místo. O jednu příčku výše zatím stojí volejbalisté, volejbalistky jsou ve stejné
soutěži sedmé. Tenisté splnili svůj cíl zachránit se v druhé
sezóně v KP II.
Nelení ani oddíl aerobiku, jehož členky se již mohou
těšit na nadílku, která jim přinese nové cvičební pomůcky.
Jaké? Přeci neprozradíme vánoční překvapení!
Všem sportovcům a zábořským občanům bych chtěl
popřát mnoho zdraví a štěstí v novém roce a pokud možno
jen podobná příjemná překvapení.
MG
Zábořské volejbalistky v nových dresech
Zdá se to až neuvěřitelné, ale zábořští volejbalisté reprezentují svou obec na palubovkách v okresním přeboru
již dvanáctým rokem. Jejich ženské protějšky v této statistice zaostávají jen o jednu sezónu. Všichni vyznavači
sportu pod vysokou sítí se ale v letošním roce dočkali
nádherného dárku. Mohou své tréninky, ale i soutěžní
klání absolvovat v opravdu krásně zrekonstruované sportovní hale, která se stala v očích většiny návštěvníků důvodem k velkému obdivu.

Všichni si samozřejmě přáli, aby i premiéra nových
dresů dopadla vítězně. Proti stál velmi silný tým Fezka
Strakonice, ale děvčata po velmi dobrém výkonu přinesla
svému novému týmovému oblečení první a poměrně nečekané vítězství.
Doufejme, že nezůstane jen u toho prvního a zábořské
ženy se budou ze současného 7. místa posouvat v tabulce
třeba až k vysněným medailovým pozicím.
Text MG, foto Simona Šourková

Ohlédnutí za sezónou tenistů
Již osmou sezónu hrají Zábořští sršni krajské tenisové
soutěže dospělých. Druhým rokem působí v KP II. Do letošní sezóny vstupovali s jediným cílem, a to udržet soutěž KP II. Před začátkem soutěže posílila Zábořské sedmnáctiletá naděje Daniela Kulová z Nepomuka, kterou podporovala zkušená Irena Fialová ze Strakonic.
Tým mužů tvořil velmi úzký kádr, kapitán Miloslav
Bálek, Tomáš Fiala, Marek Zbořil, Petr Šimon, Vladimír
Babka a Vilém Zoubek. O pravidelný přísun bodů se zasloužily převážně obě ženy, přidaly se i jejich mužské
protějšky, a tak v konečném účtování získali Sršni 3 výhry
a 4 prohry. V celkovém pořadí to stačilo na konečné
5. místo, které zajišťuje zábořským tenistům jistotu účasti
v KP II i pro příští rok.

Tenisté ze Záboří věří, že se jim podaří tým pro příští
sezónu kvalitně posílit o alespoň dva zdatné tenisty, aby
mohli v následující sezóně poměřit své síly i s těmi nejlepšími.
Text MG, foto Strakonický deník
Pozvánka na Silvestrovský pochod

Žížaly Záboří v nových fialových dresech
Za celou dekádu se v týmech mužů a žen protočilo
opravdu mnoho hráčů, jedno však zůstávalo pro zábořské
typické – modré dresy. Ale toto poznávací znamení je již,
alespoň tedy u družstva žen, minulostí. V prosincovém
kole okresního přeboru se zábořské „Žížaly“ představily
ve zbrusu nových dresech, které jim, doufejme, přinesou i
potřebné štěstíčko.

Jak se stalo již dlouholetým zvykem, pořádá turistický
oddíl tradiční Silvestrovský pochod po zábořském okolí.
Příznivci pěších výletů se sejdou 31. 12. v 9.00 u Louže,
trasa pochodu bude upřesněna až na místě. Pochopitelně
nebude chybět ani závěrečné pohoštění.
Na všechny zájemce o silvestrovskou procházku se srdečně těší turistický oddíl.

Číslo 4/2016
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Pozvánka na plesovou sezónu
Rok utekl skutečně jako voda a všichni příznivci tance
a dobré hudby se už dozajisté nemohou dočkat, až se zase
budou moci do sytosti vydovádět na tradičních bálech,
které v Záboří pořádají místní spolky a SRPDŠ při ZŠ Záboří. Plesovou sezónu odstartuje již 14. ledna hasičský
ples, k tanci a poslechu hraje Orchestrion. Předcházet mu
bude od 16. 00 valná hromada SDH. 18. února doprovodí
Melodion všechny tanečníky při plese sportovním a pomyslnou tečku za tanečními večery v Záboří udělá
4. března ples SRPDŠ, o dobrou zábavu se postarají
Kosatky.
Všichni jste srdečně zváni, doufáme, že se dobře pobavíte!

Významného výročí se dožívají
Leden

Únor

Březen

Klugnerová Emilie
Švecová Marie
Kofroň Václav
Dibová Hana
Vodičková Jaroslava
Veselý Jiří
Slezáková Drahomíra
Jiřincová Anna
Troníčková Marie
Augustin Miroslav
Braunová Miloslava
Šperlíková Miloslava

90 let
75 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
81 let
70 let
70 let
65 let
65 let

Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!

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