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Vítání občánků 

V úvodu našeho zpravodaje bychom rádi přivítali všechny dětičky narozené v roce 2022. 

Emily Pohankovou 

Patrika Jelínka  

Honzíka Ševčíka  

Petříka Kráčmara  

Terezku Drlíčkovou 

. 

Školka Ořechov 

V předchozích zpravodajích jsme vás informovali o 

spolupráci s obcí Ořechov na rekonstrukci a 

rozšíření kapacity mateřské školky v Ořechově, 

kam budou přijímány i naše děti. V tomto článku 

shrnula paní ředitelka Anna Rösslerová probíhající 

rekonstrukci a začátek školního roku. 

V červenci a srpnu probíhala rekonstrukce 

mateřské školy. Rekonstruovaly se toalety i 

umývárna pro děti a toalety pro zaměstnance. Z 

ložnice vznikla nová třída, která má kapacitu pro 

15 dětí. Kapacita se tedy navýšila z původních 25 

dětí na 40 dětí. Díky navýšení kapacity mateřské 

školy jsme mohli přijmout dvě nové paní učitelky. 

Do kuchyně se pořídil konvektomat, větší sporák a 

další kuchyňské pomůcky, aby i nadále mohla být 

zajištěna zdravá a pestrá strava pro větší počet 

dětí i zaměstnanců. Celou rekonstrukci hradila 

obec Záblatí. Děti ze Záblatí mají nyní stejné právo 

na přijetí jako děti místní. 

Do školky bylo přijato 14 dětí. Z celkového počtu 

máme 7 dětí předškolních, 3 dvouleté a ostatní 

děti jsou v rozmezí 3-5 let. Kapacita mateřské školy 

je naplněna. Děti byly rozděleny do tříd dle věku. 

V nové třídě jsou děti starší a v původní třídě jsou 

děti mladší. V měsíci září probíhala adaptace dětí. 

Hráli jsme seznamovací hry, aby se děti poznaly 

mezi s sebou. Společně jsme vytvořili pravidla 

třídy a postupně děti seznamujeme s prostředím a 

zaměstnanci školy. Hodně času trávíme venku, aby 

děti poznaly i blízké okolí mateřské školy. Děti 

měly na začátku roku více prostoru pro volnou hru, 

aby se seznámily se vším, co je ve třídě a byla pro 

ně adaptace snazší. Od října se už budeme snažit 

do našeho běžného režimu zařadit i kulturní akce, 

abychom dětem pobyt ve školce ještě více 

zpříjemnili.

••••••••••••••• 



2 
PROSINEC 2022 

 

Restaurování děkovného kříže v Záblatí 

 

Cílem restaurátorského zásahu byla komplexní obnova děkovného 
kříže, který se nacházel v havarijním stavu. Jednotlivé části celkově 
čtyři metry vysokého kamenného kříže byly totiž nevhodně spojeny 
železnými čepy, které svou korozí začaly trhat kámen. Aby nedošlo 
ke zřícení kříže, tak byly v minulosti kameny přepásány ocelovými 
pláty, které ale neodstranily příčinu havarijního stavu a degradace 
kamene stále pokračovala. 
 
V první ředě bylo třeba kříž rozebrat a odstranit korodující čepy. Litinový korpus Krista byl sejmut, 
očištěn od koroze a ošetřen zinkováním a základovou barvou. Následně byl korpus vyzlacen 
plátkovým zlatem na mixtion. Kámen se vyčistil od biologického napadení a černého povlaku smogu, 
a následně se zpevnil. Roztržené kamenné díly se slepily na nerezové čepy. Dále proběhlo doplnění 
chybějících míst kamene minerálním tmelem s odpovídající tvrdostí, barevností a strukturou. Nové 
tvarové doplňky se upravily barevnou retuší tak, aby kámen působil jako celek.  
 
Poté se kříž sestavil zpět na své původní místo. Jednotlivé kamenné části byly položeny na olověné 

klíny a byly spojeny nerezovými čepy proti vyvrácení. Spáry se vyplnily vápennou maltou. Písmo na 

desce bylo vyčištěno a znovu vypsáno. Závěrem byl kříž ošetřen preventivním biocidním nástřikem, 

hydrofobizací a osazen korpusem Krista s nápisem INRI.   

Celá akce probíhala ve spolupráci s Romanem Šmerdou, který inicioval opravu kříže a významně se 

do restaurování zapojil svojí pomocí. Mám upřímnou radost, že se stále najdou obce i jednotlivci, 

kterým záleží na dědictví našich předků a jsou ochotni tyto památky financovat, či přiložit ruku k dílu. 

Naši předkové totiž dobře věděli, že krása kultury je něco, co je třeba pěstovat, neboť to v konečném 

důsledku formuje myšlení lidí. 

 

MgA. Dominik Fiala, sochař a restaurátor 

••••••••••••••• 

 

Společenské akce v roce 2022 

Začátkem roku 2022 jsme napjatě očekávali, 

co nás čeká. Všichni se obávali další kovidové 

pandemie. Naštěstí s příchodem jara byla 

různá kovidová omezení zrušena a všichni 

jsme doufali, že nás čeká běžný rok. Bohužel 

tomu tak úplně nebylo a museli jsme řešit 

spoustu nepříjemností, které nám přineslo 

napadení Ukrajiny Ruskem. Ale přece jen nám 

tento rok přinesl i něco příznivého. Letos po 

dvou letech se konečně mohly konat všechny 

tradiční společenské akce. A jaké že to byly ty 

naše? 

Letošní společenský život na vsi jsme zahájili 

koncem června taneční zábavou se skupinou 

Totoband, kterou jsme uspořádali u obecního 

úřadu. Abychom byli připraveni na rozmary 

počasí, zapůjčili jsme si velký stan, který nám 

zastřešil celou dlážděnou plochu u obecního 

úřadu. Tento stan nám zapůjčila firma BDS.  
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Další akcí byl již tradiční Pouťový fotbálek. Jako 

již předchozí roky se ve sportovním klání 

potkaly tři týmy – ženy, svobodní a ženáči. 

Účast sportovců i diváků byla hojná. Celá akce 

se nesla opět v duchu fair play. Ženáči nám na 

hřišti předvedli, že dokáží zúročit své léty 

nabyté zkušenosti a Pouťový fotbálek vyhráli. 

Na poslední prázdninovou sobotu jsme opět 

naplánovali Rozloučení s prázdninami. Od 

rána si počasí s námi hrálo, kdy jsme se 

probudili do deštivého rána. Nakonec se 

vyčasilo a Rozloučení s prázdninami u 

Pelgramského rybníka mohlo proběhnout. 

Děti si opět mohly vyzkoušet střelbu ze 

vzduchovky, jízdu na koních a nově jsme pro 

děti přichystali i lávku přes vodu. Všechny děti 

byly moc šikovné a žádné z nich neskončilo 

v Pelgramáku. Na své si přišly i menší děti, 

které si mohly zarybařit v plastové kádi nebo 

si poskládat puzzle. Tak jako loni nechyběly ani 

letos okružní plavby po rybníku. Pro zajištění 

bezpečí, každý malý námořník byl vybaven 

plovací vestou. Kromě sladkých odměn čekaly 

na děti palačinky a párek v rohlíku. 

Začátkem října jsme organizovali zájezd na 

nový muzikál Devět křížů do Městského 

divadla v Brně. Měli jsme k dispozici lístky 

v osmé a deváté řadě a nutno říci, že všichni 

účastníci našeho zájezdu, si muzikál o legendě 

z blízkého okolí, velice užili.  

A říjen jsme zakončili Záblatskou drakiádu. 

Letošní drakiáda byla zahalená v mlze a draky 

jsme ve výšinách vidět nemohli, i přes to si to 

děti užily. Po pouštění draků si opekly buřty, 

smlsly na perníčcích opět od Hany Musilové a 

na závěr si mohly vydlabat strašidýlko z dýně.  

Týden před první adventní nedělí jsme se šli na 

obecním úřadě u Adventního tvoření nejen 

pro děti. Vyrobili jsme si adventní svícny, 

vánoční skřítky, a dokonce jsme na tvoření 

využili i roušky, ze kterých jsme vyrobili malé 

sněhuláčky. Sešlo se nás pomálu, ale i tak jsme 

si tvoření užili a vánočně se naladili. 

Letošní Mikulášská nadílka čeká celkem na 55 

dětí a z toho obecní nadílka čeká na 50 dětí do 

10 let. Už se pomalu stává samozřejmostí, že 

rodičové posílají prohřešky a pochvaly svých 

dětí do knihy hříchů.  

••••••••••••••• 

 

Krátké poděkování 

Ani tento rok nezapomene na ty, kteří nám celý rok pomáhali. Rádi bychom poděkovali paní Marii 

Buršíkové za roznášení Zpravodaje, paní Boženě Slámové za starost o kytici k památníku, panu Jarku 

Roušovi za starost o rybky na Ratchanu. Také bychom rádi poděkovali panu Ondřeji Syslovi za 

prohrnování sněhu a brigádníkům za údržbu zeleně v obci. 

Stejně tak všem spoluobčanům, kteří přiložili ruku k dílu a nachystali hromádky listí a pomohli tímto 

urychlit úklid listí. Taky bychom rádi poděkovali Michalce, Kubíkovi, Tomáškovi a Honzíkovi 

Musilovým za pohrabání celého hřiště.  

Velký dík také patří všem „rybářům“, kteří pokračují v údržbě okolí Pelgramského rybníka a péči o 

ryby.  
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V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům obce za organizaci a pomoc při pořádání všech 

společenských akcí. 

Také bychom rádi poděkovali firmě Tesydo za finanční dar obci. Finanční dar byl rozdělen a využit 

na různé společenské akce. Nejprve jsme z části daru financovali kapelu na „záblatské“ zábavě, na 

pouťový fotbálek byly zakoupeny trika pro výrobu dresů a pro děti jsme za zbytek nakoupili odměny 

a občerstvení na „Rozloučení s prázdninami“. 

 

••••••••••••••• 

 

A co je nového? 

V loňském roce jsme oslovili projekční kancelář na vypracování projektové dokumentace na 

vybudování chodníku a osvětlení ve spodní části „nové zóny“ u vodárny u Paloučku a na podzim se 

začalo budovat. Chodník i s osvětlením by měl být hotový do konce roku. 

Pravidelnou dotaci z Kraje Vysočina z Programu pro obnovu venkova jsme využili na modernizaci a 

výměnu části pouličního osvětlení na „starém“ Záblatí. Staré osvětlení nám nahradili moderní LED 

biodynamická svítidla. 

V letě se nám podařila instalace dvou přírodních laviček v lokalitě Biocentrum Kameničky. 

V průběhu loňského i letošního roku naši občané začali více využívat nabídky na zapůjčení obecního 

úřadu na uspořádání oslav. Protože kuchyňské zázemí nebylo uspokojivé, rozhodli jsme se a provedli 

rekonstrukci kuchyně. Kuchyňská linka byla vyrobená na míru a byla dovybavena i nezbytnými 

spotřebiči. 

Proběhla i pravidelná údržba a oprava místních komunikací. 

••••••••••••••• 

 

Odstranění a ořez dřevin 

 
Vážení vlastníci lesů, byli jsme požádání 

společností EG. D o zveřejnění informace 

týkající se ořezu, popřípadě odstranění dřevin 

v blízkosti distribuční soustavy, které by mohly 

ohrozit bezpečné a spolehlivé fungování 

zařízení této distribuční   soustavy.  Tato 

povinnost plyne z tzv. energetického zákona. 

Odstranění nebo ořez dřevin, prosím, 

proveďte podle výpisu dodaného společností 

EG. D, tak aby byla dodržena maximální výška 

porostu. 
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V případě, že při odstraňování porostu 

nemůže být dodržená bezpečná vzdálenost 

pro práci nebo bezpečnost osob anebo by 

mohlo dojít k ohrožení provozu nebo 

technického stavu vedení, mohou být práce 

prováděny pouze se souhlasem společnosti 

EG.D. 

••••••••••••••• 

 

Vodné stočné na rok 2023 

Představenstvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na svém zasedání dne 24.11.2022 rozhodlo o 

navýšení cen vodného a stočného od 1.1.2023  

 

  

 

 

Vánoční prodejní doba   

Vánoční prodejní doba COOP Záblatí: 

Sobota  24.12.  7:00 -10:00  

Neděle  25.12. ZAVŘENO 

Pondělí   26.12.  ZAVŘENO 

Út - Pá 27.12.- 30.12.  běžná otvírací doba 

Sobota   31.12. 7:00 – 10:00 

Neděle   1.1.  ZAVŘENO 

 

 

http://www.skupina.coop/
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Prodej vánočních stromků 

V sobotu 10. 12. 2022 od 8:00 do 11:00 bude prodej vánočních stromků. Prodej bude probíhat u 

potoka naproti bytovkám u „Slámova“ sklepu. 

V letošním roce se nejedná o stromky vypěstované ve školkách Lesního družstva. K dispozici jsou 

borovice 1 – 2,5m vysoké. Cena za borovici je 350 Kč za kus. Dále bude k prodeji jedle 1 – 2,5 m za 

cenu 450 Kč za kus.  

 ••••••••••••••• 

 

Prodej vánočních kaprů 

 

 

 

 

 

Kapry lze také zakoupit v Rybářství Kolář ve dnech od 21.12. do 23.12.2022 od 8:00 do 16:00 na 

všech sádkách (např. Velké Meziříčí, Křižanov). 

••••••••••••••• 

 

Ordinační doba MUDr. Anny Švehlové 

  
23.12.  a 27.12. ZAVŘENO  

zástup po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 566 521 211 MUDr. 
Pejchalová, Velké Meziříčí,   

 
28.12. – 30.12. od 8 - 12 hod., od 7:30 odběry krve 
 
 

    Co takhle polaz nebo vrkoč? 

Už jsme si asi všichni zvykli, že od počátku 

adventu se na každém kroku potkáváme 

s tradiční vánoční výzdobou. Stejně tak si 

obydlí zdobili i naši předkové. Ze starých 

pohanských zvyků staročechům zůstalo 

například věšení polazu nad stůl. Pohané 

v něm viděli symbol života, naděje a vracející 

se slunce a teplo. Polaz znázorňoval zářivé 

slunce, střed tvořili jablko nebo mechová 

Místo 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 

Sádky Chobůtky 8 – 14:00 8 – 9:30 8 – 10:30 

Osová Bítýška 10 – 10:45   

u Kulturního domu, 
Velká Bíteš 

 8 – 13:00  8 – až do  
vyprodání zásob 

náměstí, Velká 
Bíteš  

 8 – 15:00 8 – až  
do vyprodání zásob 
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koule do kterých se zapichovali zelené 

větvičky, špejle zdobené sušeným ovocem 

nebo špejle s ořechy. Celý polaz se dozdobil 

pentlemi.  

Další staročeskou tradicí bylo pečení 

vánočního vrkoče. Jednalo se základ 

z kynutého těsta ve tvaru věnce, který se 

dozdobil sušeným ovocem, ořechy, 

makovicemi a nesměla chybět ani červená 

barva. Ta byla zastoupena jablíčkem, které 

zapíchnuté na špejle vycházejících z věnce 

tvořilo vrchol. Vrkoč dříve nahrazoval vánoční 

stromeček, maminky je také připravovali jako 

dárek k Mikuláši. Ve východních Čechách se 

místo věnce jako základ používal hrníček 

naplněný pískem nebo zeminou, pokrytý 

mechem a jako základ zdobení používali 

zelené větvičky buxusu, které doplnili špejlemi 

se sušeným ovocem, ořechy nebo dokonce 

malými perníčky. Tento vrkoč pak zdobil 

štědrovečerní tabuli. V dnešních dobách tuto 

tradiční výzdobu nahradil květináč s vánoční 

hvězdou. 

••••••••••••••• 

 

Hladověnky na štědrovečerním stole 

Lidé si odedávna zkrášlují svá obydlí různými květinami. Stejně tak tomu 

bývalo a je v období Vánoc. Pro nás se již tradiční květinou stala vánoční 

hvězda nebo také vánoční kaktus, ale v dřívější dobách si lidé museli 

vystačit tím, co v okolí rostlo nebo si sami mohli vypěstovat. 

Jedním z dřívějších obyčejů bylo vysévání Pšeníčka ve svátek svaté Lucie 

(13. prosince). Obilí se vysévalo do starého krmítka pro drůbež. Miska 

s osením se umístila do světnice na okno, kde do Štědrého dne obilí vzešlo 

a lidé si jej dozdobili červeným jablíčkem a větévkou chvojí. Doprostřed 

nakonec zapíchli svíčku. Kromě dekorace pšeníčka sloužila hospodářům i 

k předvídání úrody v příštím roce.  

Dalším starým jihočeským zvykem bylo vyzdobit si štědrovečerní tabuli hladověnkami. A co že to ty 

hladověnky vůbec jsou? Určitě je všichni znáte pod názvem chudobky. Toto pojmenováni si 

vysloužily díky stanovištím, které osidlují. Chudobky můžeme nalézt i na „chudých, hladových“ 

půdách, kde téměř nic jiného neroste. Snad pro svou houževnatost a schopnost vykvést v zimě při 

oblevě si je naši předkové vybrali za vánoční květinu. Vždy před Vánoci vyryli drn chudobky a zasadili 

do kameninové nádoby, kde chudobky do svátků vykvetly. Někdy si dokonce lidé tyto nádoby 

dozdobili figurkami z betlému nebo větvičkami barborky.  

••••••••••••••• 

 

Vánoční kamion ve Velké Bíteši 

Vánoční kamion Coca-Cola přijíždí 20. 12. 2022 od 16 :00 na Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši 

Program:  

16:00 začátek programu 

17:00 příjezd vánočního kamionu 

18:00 - 20:00 ukončení dle zájmu 



8 
PROSINEC 2022 

 
Setkání u vánočního stromu 

V sobotu 17.12.2022 v 16 hod se bude konat Adventní setkání u vánočního stromu na návsi. 

Občerstvení bude zajištěno. 

••••••••••••••• 

Pozvánka na Živý betlém 

Po delší odmlce by v letošním roce měl opět proběhnout 24.12.2022 od 14:00 Živý betlém v Osobé 

Bítýšce. 

••••••••••••••• 

 

Pozvánka na Silvestrovký ping pong 

Srdečně Vás zveme na Silvestrovský turnaj  v ping pongu, který se bude konat 31.12.2022 od 9:00 

na obecním úřadě. (Pálky s sebou) 

 

 

 

 

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát krásné prožití svátků 

vánočních v kruhu rodinném a v roce 2023 hodně zdraví. 

 

 

 

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 

mailto:info@obec-zablati.cz
http://www.obec-zablati.cz/

