ZÁBLATSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 2/2019

Vítání nových občánků Záblatí
Rádi bychom přivítali nové občánky Záblatí Dominika Drápelu, Anežku
Burgerovou, Adama Ondráčka a Břetislava Stejskala. Všem miminkům
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

•••••••••••••••
Usnesení č. 6/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 5. 6. 2019
1. ZO schválilo rozšířený program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo Zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výhradou. ZO schválilo opravné opatření
zjištěných závad auditu. ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2018 a Účetní závěrku za rok 2018.
3. ZO schválilo žádost na směnu pozemku p. č. 1441 panu ing. Stránskému. (Směna bude provedena formou
prodeje a nákupu pozemku p.č. 1530)
4. ZO schválilo dar ve výši 20 303,- firmě COOP družstvo Velké Meziříčí.
5. ZO schválilo prodej pozemku p. č. 1330/2 rozloha 156m² panu O. Syslovi. (Od pana Sysla bude koupen
pozemek p.č. 1319/4)
6. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
7. ZO schválilo vyřazení z účtu 042 dětské hřiště Tři kaštany a zařazení na účet 021.
9. ZO schválilo Nabídku na zpracování výběrového řízení a manažerskou činnost na Biocentrum Kameničky
firmy ALNIO na ve výši 105 000,-Kč. Uznatelná částka při schválení dotace.
Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková, Starostka obce

•••••••••••••••

Prodejna COOP dovolená
Prodejna COOP Záblatí oznamuje, že v době
do 29.7.2019 do 10.8.2019 bude zavřeno
z důvodu čerpání dovolené.

Uzavírka silnice Tasov – Lhotka
Od 25.7.2019 až do 6.8.2019 bude uzavřena silnice
II/390 hned za obcí Tasov směrem k D1 až po
nájezd dálnice Lhotka. Most přes dálnici D1 bude
průjezdný v obou směrech. Mapu objízdné trasy
můžete najít na webových stránkách obce.
www.obec-zablati.cz

•••••••••••••••
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Česká pošta Osová Bítýška mění otvírací dobu
Od 1.8.2019 dochází k trvalé změně otvírací doby pošty v Osové Bítýšce.
Otvírací doba bude následující:
Po
Út
St
Čt
Pá

12:00 - 16:00
08:30 - 11:30
08:30 - 11:00, 13:30 - 17:00
08:30 - 11:30
12:00 - 16:00

•••••••••••••••
Upozornění – sucho
Povodí Moravy vydalo doporučení vodoprávním a následně na to byla odborem životního prostředí
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí vydaná následující výzva týkající se hydrologické situace:
Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá
vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí k šetření s vodou
a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut,
zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

•••••••••••••••
Kontejnery na tříděný odpad
Společnosti EKO-KOM byly obci nabídnuty další
sběrné nádoby na tříděný odpad. Této nabídky
jsme využili a vyměnili kontejner na sklo u rybníčku
a přidali kontejner na papír i plast na sběrné místo
u nového hřiště. S Technickými službami Velká
Bíteš je nastaven týdenní interval svozu papírů i
plastů. Kontejnery na sklo jsou vyváženy vždy
podle potřeby a objednání svozu. Dále máme u
obou sběrných míst červené popelnice na drobný
kovový odpad, který vyvážíme svépomoci.

kontejnerů sešlápněte), obaly od CD disků,
polystyren (nalámaný na menší kusy), atd.
Do kontejneru nepatří – mastné obaly se zbytky
potravin, obaly se zbytky čistících prostředků,
obaly od žíravin, barev a nebezpečných odpadů.

A jak správně třídit?
Inspiraci pro tuto část jsme hledali na stránkách
EKO-KOMu, kde je vše krásně popsáno. Dokonce
vytvořili
i
speciální
webové
stránky
https://jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-vdomacnosti
Kontejnery na plasty – fólie, sáčky, igelitové tašky,
obaly od pracích prášků, kosmetických prostředků,
kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, PET
lahve (ty, prosíme, vždy před vhozením do

Kontejnery na papír – časopisy, noviny, sešity,
papírové obaly, bublinkové obálky (bez
bublinkového
vnitřku), obálky
s fóliovým
okýnkem, kartonové obaly, krabice (před
vhozením, prosíme rozložit), nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami
2
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Do kontejneru nepatří – uhlový papír (tzv.
kopírák), mastné a znečištěné papíry
Kontejnery na sklo – láhve od vína,
nealkoholických i alkoholických nápojů, láhve od
kečupů, sklo od zavařenin i marmelád
Tabulkové sklo, které se nevejde do kontejneru je
možné odvézt na sběrný dvůr do Velké Bíteše.
Do kontejneru nepatři – keramika, porcelán,
autosklo, zrcadlo a drátované sklo, zlacená nebo
pokovená skla, vratné zálohované sklo

Popelnice na drobný kovový odpad – plechovky
od nápojů, potravin, alobal, kovová víčka, hřebíky,
šrouby, kancelářské sponky.
Větší kovový odpad, který se nevleze do popelnice
(trubky, plechy, hrnce) lze odvézt na sběrný dvůr
či do sběrny.
Do popelnice nepatří – plechovky od barev, olejů,
nebezpečných látek, nádoby od sprejů, tlakové
nádoby
Nápojové kartony – vzhledem k tomu, že v naší
obci, po dohodě s Technickými službami, není
umístěn kontejner na nápojové kartony, je možné
vyhazovat je do kontejnerů na papír nebo plast
Rádi bychom vás poprosili o nemíchání těchto
odpadů. Mnohdy se stává, že jsou papíry s plasty
vyhozeny ve velkých platových pytlech do jedno
kontejneru. PET lahve a kartonové krabice do
kontejnerů vhazujte sešlápnuté, tak jak již bylo
uvedeno v textu výše.

Také bychom vás rádi požádali o neodkládání použitých rozbitých věcí (např. rozbitá židlička, kočárek, lustr,
molitanové matrace) do prostoru s kontejnery. Pro tento účel je pravidelně pořádán sběr velkoobjemového
odpadu nebo tento odpad můžete vyvézt do sběrného dvora.

Smírčí kameny
Na některých místech u silnic, polních cest, úvozů nebo i na poli lze nalézt kameny s vytesaným křížem nebo
prostý kamenný kříž. V Záblatí se nachází minimálně jeden, o kterém se ví. Tyto smírčí kameny lze nalézt
v celé republice, v některých částech jsou však obvyklejší.
Jedná se o takzvané smírčí kameny nebo smírčí kříže, který označují místo hrdelního zločinu. Mohlo se jednat
o vraždu, zabití nebo nešťastnou náhodu, při které zemřel člověk. Ve středověku, ze kterého kameny
pocházejí bylo možné uplatnit tzv. systém „smírčího práva“, kdy obviněný nebyl hrdelně potrestán
(popraven) a mezi ním a pozůstalými byla sepsána smírčí smlouva. Jednalo se v podstatě o dnes obvyklejší
„mimosoudní vyrovnání“. To mohlo zahrnovat finanční odškodnění nebo učinění pokání jako odsloužení
určitého počtu zádušních mší. V některých případech bylo dostačující i odprošení pozůstalých na kolenou.
Smírčí smlouva tedy stanovovala přesné podmínky odškodnění a následně chránila
viníka před případnou pomstou ze strany příbuzných oběti. Viník byl také povinen na
místě neštěstí umístit smírčí kámen, jako připomínku nešťastné události. Stával se tak
symbolem práva, smíření a odpuštění.
Mimo kříže, vytesaného do kamene lze na některých z nich nalézt jméno oběti,
symboly typické pro jeho povolání (bota, náprstek a jehla), letopočet a také vražednou
zbraň. Byly nalezeny kameny se symbolem nože, cepu, sekery, kopí nebo meče. Podrobnějším prozkoumáním
lze tedy zjistit kdy a co se na označeném místě událo.
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Biocentrum Kameničky
Jak
již
jsme
v jednom
z předchozích
zpravodajů
psali, plánujeme vybudování
„Biocentra“
v oblasti
Kameničky. Vybudování bude
financováno
dotací
z ministerstva
životního
prostředí
z programu
–
Posílení přirozené funkce
krajiny. V současné době spolu
s paní Zuzany Syslové .
Dokončujeme žádost na výše
jmenovanou dotaci.
O co se nám v Kameničkách
vlastně jedná? Touto lokalitou
protéká bezejmenný přítok
Bítýšky, který bychom chtěli
prohloubit
a
na
něm
vybudovat dvě průtočné tůně.
Současně
bude
probíhat
doprovodná výsadba zeleně,
která je nedílnou součástí
podmínek
dotačního
programu.

Jak pokračují práce na Pegramáku
Za poslední tři měsíce výrazně pokročily práce na Pelgramském rybníku. Byla instalována nová lávka u
přepadu, takže je teď možné pohodlně projít nebo projet s kočárkem po celé hrázi.
Kontejner dostal nový nátěr, jehož barva mnohem lépe zapadá do okolního prostředí a neruší pohled na
rybník. U kontejneru je umístěna lavička, která je hojně využívána občany Záblatí i Bítýšky. Z lavičky je
nádherný výhled na hladinu rybníka, zejména večer, když se uklidní vítr. Kachna divoká vyvedla v rákosí na
konci rybníka sedm mláďat a občas se přiletí podívat i párek labutí.
Do kontejneru byla zavedena elektřina a udělána příprava pro vzduchování
(okysličování) vody, tak aby se neopakoval případ z před dvou let, kdy uhynula téměř
celá osádka rybníka z důvodu nedostatku kyslíku ve vodě. Vzhledem k příznivému
počasí a občasným dešťům to prozatím
naštěstí nebylo potřeba.
V průběhu června se začalo s přikrmováním
ryb a podle krásných úlovků se jim daří.
Prozatím byli chyceni pouze kapři a oukleje
(bělice). Víme však, že v rybníku je i pár
amurů a také štik. U přepadu jsme na jaře
viděli několik jeseterů.
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Pro potřeby rybářů i návštěvníků rybníka byl za kontejnerem umístěn suchý záchod, který už několikrát přišel
vhod kolemjdoucím. Je vidět, že po vyčištění hráze a břehů od náletových dřevin se místo pomalu stává
vyhledávaným cílem krátkých procházek po okolí. Pokud sebou vezmete na procházku kousek chleba nebo
starý rohlík a hodíte ho z hráze u lípy do vody, můžete za pár minut pozorovat ryby.
Výměna lávky k požeráku, která je v havarijním stavu, je plánovaná na září, do konce roku chceme ještě
stihnout opravit i přepad.

•••••••••••••••
Jak

proběhl

netradiční

dětský

den

„Pouliční

jarmark

dětských

dovedností“?
Poslední květnovou sobotu se v Záblatí u nového dětského hřiště
konal zcela netradiční dětský den. Na začátku byla myšlenka využít
dětskou fantazii. Nechat děti, ať ukáží, čím se doma baví, co vyrábí,
co umějí. Uspořádat Pouliční jarmark dětský dovedností.
A tak se i stalo. Celý tento den zorganizovaly paní Dina Rosinová
(Záblatí) a Jitka Pražáková (Osová Bítýška). Od začátku to byla jedna
velká neznámá a stálo to spoustu vysvětlování a objasňování, ale
nakonec se asi půlroční práce vyplatila. Celkem se tu sešlo přes
dvacet dětských stánku. Viděli jsme výrobky z keramiky, korálků,
přívěsky z podložek i výrobu v dnešní době tak oblíbeného slizu. Mohli jsme ochutnat sušenky, domácí
limonádu, domácí zmrzlinu i plevelové lízátko.
Každé dítko se na jedno odpoledne stalo „stánkařem“ a snažilo se zaujmout ostatní a vydělat si „zablatské
kačky“, aby si v obchůdku mohlo „koupit“ vysněnou odměnu. Jeden
chlapeček dokonce v obchůdku objevil stejného plyšáčka, kterého
před rokem ztratil, a ne, a ne najít tu správnou náhradu.
Díky patří i všem rodičům, kteří přišli a věnovali hračky do obchůdku,
podpořili děti koupí jejich výtvorů.
Děti se také mohly vyřádit v pěně, kterou pro ně vytvořil sbor
dobrovolných hasičů z Osové Bítýšky. A celou netradičnost podtrhla
možnost vyhlídkového letu ve vrtulníku.
Děti si odpoledne velice užily a při odchodu už plánovaly, co předvedou za rok.

Přijela pouť
Pouť je ze staročeského slova pút. Tradice pouti sahá až do středověku a její původní význam byl zcela
náboženský. Putování k poutním místům je známo téměř ve všech světových náboženstvích. Nejdříve byly
křesťanské poutě konány k různým místům spojovaných s životem Ježíše Krista a jiných svatých, a také s místy
zjevení se Panny Marie.
Postupem času se v Evropě k těmto poutím přidaly i poutě výroční, které se vztahovaly k místním kostelům
a konaly se pravidelně v den jejich zasvěcení = posvícení nebo v den svátku jejich patrona. Tyto poutě se staly
společenskou událostí, kam se lidé oblékali do svých nejlepších šatů. Začali se sem sjíždět lidé z celého okolí
včetně trhovců, kejklířů a komediantů. Děti si zde mohly koupit štěstíčko z pouti, navštívit strašidelný hrad či
se zhoupnout na houpačce. Dospěláci mohli u trhovců zakoupit neobvyklé zboží a různé dobroty.
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V současné době získává pouť spíše komerční význam se spoustou atrakcí, střelnic a stánků. V některých
případech se přidružený zábavní program osamostatnil a přesunul do jiných míst např. známá Matějská pouť
v Praze (původně se konala v Dejvicích u kostela svatého Matěje). Dokonce na některých malých městech a
vesnicích se termíny dnešních poutí neshodují s původními výročními poutěmi.
U nás se koná Svatojakubská pouť. V jejím pořádání se
střídají Sokolové a Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška,
na které přišla řada letos. Významně jim pomáhá krojovaná
chasa, která chodí v pátek a zve na pouť.

Program pouti v Osové Bítýšce
Středa 24.7.2019
17:00 Stavění máje (u žáby)
Pátek 26.7.2019
14:00 Průvod pouťové chasy vesnicí spojený se zvaním na pouť, doprovází skupina Doubravěnka
20:00 Pouťová zábava pod lípami, hraje skupina Beat Band
Sobota 27.7.2019
20:00 Pouťová zábava pod lípami, hraje skupina Accort
Neděle 28.7.2019
9:30 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba
14:30 Svátostné požehnání v kostele sv. Jakuba
15:00 Vystoupení dětí v krojích a poté chasa z Osové Bítýšky zatančí Horáckou Špacírku a Moravskou
Besedu, následuje odpolední program se skupinou Doubravěnka
20:00 Pouťová zábava se skupinou Doubravěnka

Pouťový fotbálek
V Záblatí se stalo již tradicí v pátek odpoledne na hřišti na návsi uspořádat pouťový fotbálek „ženatí vs.
svobodní“. Stejně tak tomu bude i letos jen s malou změnou, přibyde nám i ženský tým.
Fotbálek proběhne v pátek 26.7.2019 od 17:00. Pro sportovce i publikum bude občerstvení zajištěno.

•••••••••••••••

Vaše návrhy, nápady i dotazy můžete zasílat na obecní email info@obec-zablati.cz
Pro odběr novinek z obecního webu, je nutné se zaregistrovat na stránkách www.obec-zablati.cz
Obecní zpravodaj vytvořily: Marcela Juranova, Květa Dubjuková
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