ZÁBLATSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 3/2019

Vítání nových občánků Záblatí
Rádi bychom přivítali nové občánky Záblatí Elišku Boudovou a Veroniku
Bromovou. Oběma holčičkám přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

•••••••••••••••

Usnesení č. 7/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 22.7. 2019
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo prodej pozemku p. č. 1441.
3. ZO schválilo Smlouvu na zpracování výběrového řízení firmou ALNIO na Biocentrum Kameničky.
4. ZO schválilo Smlouvu na manažerskou činnost firmou ALNIO na Biocentrum Kameničky.
5. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení č. 8/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 11.9.2019
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo Smlouvu na poskytování software formou vzdáleného přístupu spisová služba Flexi.
3. ZO bere na vědomí projednání připojení stavby „Záblatí, příp. NN, p. č. 237/1, Chadim.
4. ZO schválilo Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Záblatí, příp. NN,
p. č. 237/1, Chadim.
5. ZO schválilo Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Záblatí, příp. NM-14330046393/002,
Svoboda, O. Bítýška p. č. 4366.
6. ZO bere ne vědomí rozpočtové opatření č. 5.

Usnesení č. 9/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 16.10.2019
1. ZO schválilo rozšířený program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo Záměr o pacht pozemků 1148/1, 1149/1 a 1566/37 k. ú. Vlkov
3. ZO schválilo Nájemní smlouvu „I/37 Osová Bítýška, obchvat“.
4. ZO schválilo Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky dotčené stavbou „GSM-R Kolín –
Havl. Brod – Křižanov – Brno“
5. ZO schválilo zřeknutí se předkupního práva – chata obec Níhov č. ev. 15.
8. ZO schválilo dar obci Osová Bítýška na vybavení Tenisového a sportovního centra ve výši 300 000,-Kč.
9. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková, Starostka obce
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Povinné čipování psů
Novelou veterinárního zákona vešlo v platnost
povinné označení psů mikročipy. Zavedení
povinného označení všech psů na území ČR by
mělo být přínosem pro snadnější identifikaci
zatoulaných psů, lepší a účinnější kontrola
obchodníků a chovatelů psů, zabránit tzv.
množírnám. Ale bohužel, s povinností čipování psů
nevstoupila v platnost povinnost zaregistrovat psa
v databázi.
Povinné čipování je platné od 1.1.2020. Od tohoto
data bude zákonem povinné očkování proti
vzteklině platné pouze u psa, který je označen
mikročipem. Číslo tohoto mikročipu musí být
zapsáno do očkovacího průkazu psa. I psi, kteří
mají být přeočkování později než 1.1.2020 musejí
být očipováni nejpozději do konce roku 2019 a
číslo čipu musí být uvedeno do očkovacího
průkazu psa.
Štěňata musí být označena mikročipem u prvního
očkování vztekliny, což je nejpozději v půlroce.
Výjimka pro označení mikročipem platí pro psy,
kteří mají čitelné tetování provedené před
3.7.2011.

V případě nedodržení této povinnosti hrozí až 20ti
tisícová pokuta, protože na psa bude pohlíženo,
jako by nebyl očkován proti vzteklině.
A co je to mikročip? Mikročip má velikost zrnka
rýže a je vyroben z materiálu, které omezují riziko,
že tělo psa tento čip bude vnímat jako cizí těleso.
Mikročip je pod kůži vpraven jehlou na levou
stranu krku, aby se vědělo, kde čip hledat.
Obec domluvila dobrovolné čipování psů s MVDr.
Folvarským. Přesný datum a čas bude vyhlášen
místním rozhlasem.

•••••••••••••••

Žádost pro vlastníky lesů
Společnost E.ON Distribuce žádá vlastníky a uživatele lesních pozemků o odstranění nebo ořez dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržená maximální
výška porostu.
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Více informací naleznete na webu obce v sekci Dokumenty – Ostatní.

•••••••••••••••
Tříděný odpad – pokračování
Bio odpad – bioodpad je organická, v půdě
rozložitelná hmota. Váže v sobě spoustu živin a
formou kompostu ji můžeme navrátit do půdy. My
pro tento typ odpadu máme k dispozici hnědé bio
popelnice, které vyváží Technické služby Velká
Bíteš každé pondělí. Letos bude svoz bioodpadu
probíhat až do konce listopadu.
Do těchto popelnic patří – listí, tráva, plevel,
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka,
spadené ovoce atd.
Ale nepatří sem – zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso,
uhynulá zvířata, znečištěné
piliny a další biologicky
nerozložitelné odpady.
Nebezpečné odpady z domácnosti – jsou odpady,
které nepatří do komunálního odpadu, ale jsou
vybírány dvakrát ročně nebo je můžete vyvézt do
sběrného dvora do Velké Bíteše.
Mezi nebezpečné odpady
patří – plechovky od barev a
zbytky barev, ředidla, lepidla,
obaly od nebezpečných látek
(jsou na etiketě označeny
oranžovým symbolem), vyjeté oleje, akumulátory,
baterie, elektrospotřebiče, zářivky a pneumatiky
(ty musí být bez disků). Nepoužité léčivo lze odnést
zpět do lékárny nebo donést při sběru
nebezpečného odpadu.

Velkoobjemové odpady – mezi tento odpad patří
například starý nábytek, koberce, podlahová
krytina, umyvadla, toalety, matrace nebo sedačky.
Tento odpad můžete vyvézt na sběrný dvůr nebo
využít mobilního svozu, který
se pořádá jednou či dvakrát
ročně. Na obci jsou vždy přes
víkend
přistavené
dva
kontejnery a po naplnění jsou
vyvezeny na sběrný dvůr.
Použité jedlé oleje a tuky z domácností – od
1.1.2020 vznikla obcím povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělený sběr použitých
jedlých olejů a tuků z domácnosti. Toto může být
řešeno formou sběrných nádob u kontejnerů na
tříděný odpad nebo obec může domluvit možnost
vozit tento odpad do nejbližšího sběrného dvoru.
Použité oleje však nelze smíchat s bioodpadem a
ani se nesmějí vylévat do kanalizace, kterou putují
do čističek odpadních vod a část z nich se usazuje
a ničí odpadní a kanalizační potrubí.
A kam s plastovou lahví od jedlého oleje? Pokud ji
dobře vymyjete saponátem, můžete jí vyhodit do
kontejneru na plasty. V opačné případě takto
znečištěná láhev komplikuje následnou recyklaci
plastů.
O tom, jak to bude fungovat v naší obci vás
budeme včas informovat. Zatím o některé
z možných variant jednáme s Technickými
službami ve Velké Bíteši.

3
ŘÍJEN 2019

A za jak dlouho se rozloží odpadky v přírodě
Různé odpadky se v přírodě rozkládají různě dlouho. Záleží na materiálu a prostředí. Délku rozkladu ovlivňuje
vlhkost, sluneční světlo a také přístup vzduchu. Produkty rozkladu mají různý vliv na životní prostředí.
Biologické odpadky životnímu prostředí příliš nevadí, dokonce některé jsou i prospěšné. Na druhou stranu
jsou odpadky, které mohou do půdy vlivem rozkladu uvolňovat toxické látky. A hlavně příroda plná odpadků
nepůsobí vůbec vábně.
Jaká je doba rozkladu?
Ohryzek (14 dní), pomeranč (1 – 1,5 roku), papír, papírová
taška (4 – 6 měsíců), papírový kapesníček (2 – 5 měsíců),
cigaretový nedopalek (15 let), igelitový sáček, taška (25
let), plastová láhev (100 let, někde se uvádí až 450 let),
plastový kelímek (70 let), látka (1 – 1,5 roku), nápojový
karton (100 let), dětské pleny (250 let), plechovka (15 let),
hliníková plechovka od nápojů (až 400 let), sklo (až tisíc let)
a polystyren (až desetitisíce let).

•••••••••••••••

Pelgramák rybník – Výlov po 15 letech
postupně a poslední část byla spuštěna až v noci
na sobotu 5. října, kdy se plánoval výlov. Jak
postupně klesala hladina, objevovala se každým
dnem větší část dna. Překvapivé bylo, že v pravé
části, z pohledu z hráze, je dno písčité a postupně
se svažuje ke středu. Naproti tomu na levé straně
je u břehu kamenitá cesta, široká 3 metry. Největší
hloubka je tedy těsně u požeráku, kde je hloubka,
včetně bahna, téměř čtyři metry a sahá do levé
části až po zmíněnou cestu.

Když si na konci loňského roku převzala obec zpět
do své péče Pelgramský rybník, začal se plánovat i
výlov. Po velkém úhynu ryb, který se odehrál z
důvodu nedostatku kyslíku před dvěma lety, bylo
potřeba zjistit, jaké ryby tam zbyly.
Spolu s výlovem se také začaly plánovat nezbytné
opravy dluží v požeráku a protékajícího přepadu,
které byly možné provést až po vypuštění. S
vypouštěním se začalo v neděli 29. září, kdy se
odebraly první dvě desky z požeráku. Vše bylo
potřeba naplánovat tak, aby se upouštělo

V pátek před výlovem se přivezly potřebné kádě a
nářadí, tak aby bylo vše připraveno pro sobotní
výlov. Vybavení dodal pan Šilhan ze Sádek Pucov,
který byl hlavním organizátorem výlovu. Dohady o
množství a druzích ryb se velmi různily, do
poslední chvíle, ale nebylo vůbec jasné kolik ryb se
sloví. Dokonce i těsně před výlovem, kdy bylo v
rybníce minimum vody, jich nebylo moc vidět a
chvílema to vypadalo, že je rybník prázdný.
Plánovaný začátek v 7:30 se kvůli počasí, a hlavně
světlu mírně opozdil. Vzhledem k drobnému
mrholení a zatažené obloze bylo potřeba počkat
na více světla.
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Když se začala zvedat síť v rybníku a objevily se
první hřbety kaprů, věděli jsme, že jsme se rybám
v průběhu roku nevěnovali zbytečně.
Kromě kaprů, o kterých se vědělo a kteří byli na
jaře vysazeni, jsme vylovili i větší množství štik a
hlavně sumců, kteří byli velkým překvapením.

Konečné vážení ukázalo téměř 700 kg ryb:
- kapr 602 kg
- štika 60 kg
- sumec 37 kg

Rybník se po plánovaných opravách začal opět
napouštět, hlavní přítok se však čeká až od 31.
října, kdy se vypouští Roudský rybník. Druhý výlov
v Záblatí, a to na Ratchanu (rybníček na návsi) je
plánován na neděli 3. listopadu od 7:00, kdy se
také většina ryb vrátí zpět do Pelgramského
rybníka.

Rádi bychom tímto dodatečně poděkovali všem
pomocníkům, kteří se zúčastnili výlovu. Ať už se
brodili v bahně rybníka, pomáhali při odnášení a
třídění ryb nebo jen dělali společnost rybářům.

•••••••••••••••
Pelgramský rybník vydal své poklady
Před vypuštěním rybníka se vedly dlouhé diskuze o tom, co všechno se za ty roky mohlo v rybníku schovat.
Všichni asi známe případy, kdy se do přehrad uklízely sudy s "biologickým" odpadem nebo celá auta.
Vzhledem k tomu, že u požeráku, což je téměř u hráze, je hloubka cca 4 metry, byly obě varianty možné.
Při posledním odbahnění, před cca 15 lety, byly odstraněny staré nánosy bahna, takže naštěstí nehrozily
nálezy nevybuchlé munice.
Ale vzhledem k poloze rybníka a relativnímu klidu v okolí se předpokládalo, že nějaký odpad se přece jenom
najde. Od prvního dne, kdy se s upouštěním vody začalo, jsme s netrpělivostí a někteří pesimisté i s obavami
čekali, kdy se nad hladinou vody vynoří něco překvapivého.
První nálezy se začaly objevovat hned druhý den. Na pravé straně rybníka se odhalila písečná pláž, po které
se dalo pohodlně procházet. Na písku se pak objevovaly sklenice od piva a zavařenin, plechovky a plastové
lahve. Nejzajímavější úlovky však přišly později. Na předních místech se umístily následující objevy: železná
past na zvěř (železa), geodetická značka, pilník na železo, majzlík, hlava z úhlové brusky (flexy) a číselník z
telefonu. První místo získal plně funkční kompas, který po vysušení vypadá jako nový. Stará pneumatika se
naštěstí našla pouze jedna, ale jednoznačně se stala největším úlovkem letošní rybářské sezóny.
Myslím, že na závěr si všichni oddechli, že se nic neočekávaného neobjevilo a rybník s klidným svědomím
můžeme po výlovu opět napustit.
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Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka
zesnulých nebo také svátek lidově zvaný „Dušičky“,
který připadá na 2. listopadu, je dnem kdy se lidé
v římskokatolické církvi modlí za všechny zesnulé.
Historii Dušiček můžeme hledat u starých Keltů. Tento
svátek totiž připadá na dny, kdy se staří Keltové loučili
s létem a slavili konec roku. Věřili, že v noci se stírá
hranice mezi světem živých a mrtvých. Nejenom
Keltové, ale i staří Slované v tento den zapalovali ohně
a rozsvěceli svíce, protože věřili, že oheň očišťuje a
světlo svící pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Proto dělali a rozmísťovali svítilny z vydlabaných
řep. V tomto zvyku můžeme hledat vznik dlabání halloweenských dýní.
A proč „Dušičky“? Podle lidové víry v tento den, duše zemřelých mohou na jedinou noc vystoupit z očistce na
svět živých a za ranního kuropění se musí navrátit zpět. K tomu se pojí několik lidových zvyků. Hospodáři
tento den plnili lampy máslem namísto olejem nebo petrolejem, aby si „dušičky“ mohly potřít spáleniny
z očistce. Hospodyňky pekly speciální pečivo „dušičky“ plněné mákem nebo povidly a rozdávaly je
potřebným. Také se říkalo, že pokud na dušičky prší, tak duše zemřelých oplakávají své hříchy.
V 10. století se stalo křesťanskou tradicí navštěvovat rodinné hroby, rozsvítit svíci a ozdobit je věnci či kyticí
živých květin, což mělo symbolizovat věčný život.
Stejně tak je tomu v dnešní době, kdy v čase dušiček se zdobí a navštěvují rodinné hroby, aby se zavzpomínalo
na všechny naše blízké.

•••••••••••••••

Prodejna COOP dovolená

Brigáda na hrabání listí

Prodejna COOP Záblatí oznamuje, že v době
od 6.11. do 7.11.2019 bude zavřeno z důvodu
čerpání dovolené.

V sobotu 16.11.2019 proběhne každoroční
brigáda na hrabání listí. Přesný čas bude
upřesněn místním rozhlasem a na webu obce.

Adventní tvoření
V neděli 24. 11. 2019 od 14 hodin se bude konat na obecním úřadě adventní tvoření pro rodiče s dětmi.
Přijďte se za námi vánočně naladit.
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Tradiční průvod světýlek v Osové Bítýšce

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 Juránová, Květa Dubjuková
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