ZÁBLATSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 3/2020

Poděkování švadlenkám
Děkujeme všem ochotným švadlenkám, které v této době zásobují prodejnu COOP rouškami, které
jsou zde v případě potřeby k volnému odběru. Také děkujeme Lence Malé, která nám umožnila
tento „rouškomat“ v prodejně zřídit.

•••••••••••••••
Usnesení č. 10, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 20. 11. 2019
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
2. ZO návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu na rok 2021, 2022, 2023.
3. ZO bere na vědomí nařízení inventury majetku obce za rok 2019.
4. ZO schválilo Vyhlášku 1/2020 a 2/2020 o místních poplatcích.
6. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Záblatí, příp. NN, p.č. 162, Filouš.“
10. ZO schválilo podmínky pro mikulášskou nadílku dětem.

Usnesení č. 11, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 18. 12. 2019
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo rozpočet obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021, 2022 a 2023.
4. ZO schválilo zveřejnění záměru pachtu p.č. 1530 – orná půda, o výměře 6143 m2.
5. ZO schválilo stavbu kravína pro suchostojné krávy v AGRO ZÁBLATÍ.
6. ZO bere na vědomí složení mandátu Mgr. Zuzany Syslové k 18. 12.2019, bez udání důvodů.

Usnesení č. 12, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 27. 1. 2020
3. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
4. ZO schválilo pacht p. č. 1530 mezi AGRO ZÁBLATÍ a Obec Záblatí.
5. ZO schválilo nabídku pana Oulehly – Závist na stavbu přístřešku v ceně 165 000,- na
Pelgramském rybníku.
6. ZO schválilo Vyhlášku 3/2020 na tříděný odpad.
7. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
8. ZO schválilo inventuru za rok 2019 a vyřazení majetku
042 cesta slepá 51 000,902 2 ks ván. řetězů 1987,1 ks ván. řetězů 994,Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková, Starosta obce

•••••••••••••••
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Poplatky na rok 2020
Komunální odpad
550,- Kč/rok na osobu, 275,- Kč/rok děti do 6
let (včetně).
Nálepky pro letošní rok na odpadové nádoby
jsou k vyzvednutí na OÚ.
Poplatek za psy
100,- Kč/rok za jednoho psa.
Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců.
Od poplatků za psy jsou osvobozeni
následující držitelé – nevidomé osoby, držitelé

průkazů ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik
těchto psů, útulek pro psy a osoby, kterým určí
držení a používání psa jiné předpisy např.
zákon o myslivosti.
Tyto osoby musí doložit doklad o osvobození
z této poplatkové povinnosti.
Poplatky za komunální odpad a za psy jsou
splatné do konce dubna tj. 30.4.2020. Tyto
poplatky je možné platit na účet obce č. ú. 32
821 751/ 0100, jako variabilní symbol uveďte
vaše číslo popisné.

•••••••••••••••

Zákaz pálení
Na základě oznámení hejtmana Kraje Vysočina
je na území celého Kraje Vysočina v období od
6.4.2020 do odvolání vydán zákaz
•
•
•
•
•

•

rozdělávání ohně a odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů,
kouření (s výjimkou elektronických
cigaret) v místech níže definovaných,
používání pyrotechnických výrobků,
používání jiných zdrojů zapálení (např.
létající přání, lampióny, pochodně),
spotřebovávání vody ze zdroje pro
hašení požárů k jiným účelům než k
hašení,
jezdit motorovými vozidly ve volné
přírodě mimo silniční komunikace
(nevztahuje se na vozidla, která jsou
určena k pracovní a hospodářské
činnosti v lesích a na poli a na vozidla,
kterými se po polních cestách
dostávají k chatám).

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými
jsou:
•
•
•

•

lesní porost a jeho okolí do
vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
suché travní porosty umožňující vznik
a šíření požáru,
plochy zemědělských kultur, které
svým rostlinným charakterem
umožňují vznik a šíření požáru,
sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků
a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od
jejich hranice.

•••••••••••••••
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Změna člena zastupitelstva
Na poslední schůzi roku 2019 podala paní Mgr. Zuzana Syslová zastupitelstvu obce rezignaci bez
udání důvodu.
Na základě zákona byl do funkce jmenován pan František Jurán, první náhradník z kandidátky, za
kterou rezignující zastupitelka kandidovala.

•••••••••••••••
Jednota
Prodejna COOP oznamuje, že v době Velikonoc bude otvírací doba následující:
Velký pátek

6:30 – 10:00

Sobota

6:30 – 10:00

Velikonoční pondělí

zavřeno

Lovná sezóna 2020 na Pelgramském rybníků
Vzhledem k blížící se sezóně, která letos začíná
v sobotu 18. dubna by bylo vhodné seznámit
zájemce o povolenku s některými změnami.
Tak jako v loňském
roce jsou povolenky k
dispozici na obecním
úřadě, a to ve dvou
verzích: pro občany
Záblatí
a
pro
mimozáblatské. Maximální počet povolenek
není prozatím omezen. Povolenky je možno
zakoupit od středy 15.4. nebo po domluvě i
dříve.
Oproti loňskému roku jsou dvě drobné změny.
První změnou je již výše zmíněný dřívější
začátek (18.4. místo 1.5.) a druhou jsou druhy
lovených ryb. Po výlovu a doplnění rybí osádky

víme letos přesně kolik a jakých ryb je v
rybníce. Hlavními lovnými rybami je kapr a
amur v mírách 40-60 cm pro kapra a 60-70 cm
pro amura. Lov dravých ryb a jeseterů není
povolen.
Povolenka je, stejně jako v loňském roce
nepřenosná a platí tedy pouze pro osobu, na
jejíž jméno byla vydána. Každý rybář je
povinen zapsat ihned po příchodu, tedy před
začátkem chytání datum lovu do povolenky. V
případě, že dojde k porušení pravidel
uvedených v povolence, vyhrazuje si obec
právo povolenku bez náhrady odebrat.
Základní pravidla pro rybáře jsou podrobně
popsána v povolence.
Petrův zdar.

•••••••••••••••
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Biocentrum Kameničky

Bio odpad

Začátkem roku nám byla schválená dotace na
Biocentrum kameničky. V současné době se
čeká na doručení písemného vyjádření o
schválení a následně proběhne výběrové
řízení na zhotovitele. Se zpracováním
výběrového řízení nám bude pomáhat firma
Alnio.

Svoz bioodpadu probíhá od 1.4.2020 a tento
rok bude probíhat každou středu.
Další nádoby na bioodpad byly poptány na
Technických službách. V případě zájmu o
biopopelnici bližší informace obrdžíte na
obecním úřadě.

•••••••••••••••
Velkoobjemový odpad
Ve dnech od 7.5.2020 do 11.5.2020 budou v naší obci přistaveny nádoby na velkoobjemový odpat.
Tyto nádoby budou na obvyklých místech – jeden kontejner bude dole u prodejny COOP a druhý u
křížku. Do tohoto kontejneru můžete ukládat následující odpad:
−
−
−
−
−

starý nábytek,
koberce, podlahovou kritinu,
sanitu (umyvadla, toalety),
rámy oken a dveří – bez skleněných výplní
matrace nebo sedačky

Do velkoobjemového odpadu nepatří stavebnís suť. Dále tyto kontejnery neslouží k odládání
elektrospotřebičů a oknae i se skleněnou výplní či zrcadlel.

•••••••••••••••

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pondělí 1.6.2020. Čas bude upřesněn a vyhlášen. Do
nebezpečného odpadu můžete nosit:
−
−
−
−

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).

Všechen tekutý či sypký odpad noste, prosím, v dobře uzavřených nádobách.

•••••••••••••••
4
DUBEN 2020

Novinky z Pelgramského rybníka
Během letošního roku se
pokračovalo
s
čištění
pravého břehu (mezi silnicí a
rybníkem), který je v tuto
chvíli vyčištěn téměř celý.
Částečně se také vykácely
keře kolem silnice, tak aby
nezasahovaly do cesty.
Připravily se pražce vedle
kontejneru, které poslouží
jako základ pro zastřešení
kontejneru. Pokud bude vše
pokračovat podle plánu,

bude si od května možno sednout pod střechu nebo se schovat
před deštěm.
Byla dodána a instalována lávka k požeráku, která nahradila
původní dřevěnou v nevyhovujícím stavu. Na příjezdovou cestu
byla zaseta tráva a pokud
zaprší, vyhneme se při
procházce blátu.
Jsou připraveny lavičky,
které se při první vhodné
příležitosti umístí vedle
silnice, tak aby z nich byl
výhled na rybník.

•••••••••••••••

Postní období před Velikonoci
Máme tu velikonoční týden a tím nám končí
doba 40 denního půstu. V dřívějších dobách
během postní doby lidé nejedli maso, ryby ani
vejce či mléčné výrobky a bylo zvykem jíst
pouze jednou denně. Výjímku tvořily neděle,
kdy se pravidla mírnila a lidé se mohli dosyta
najíst. Kromě postění v jídle bychom se měli
zříct také pití alkoholu, kouření a účasti na
různých zábavách či plesech. Proto všechny
plesy se konají do doby Masopustu.
Během masopustního veselí chodívali lidé po
vsích v maskách, pořádaly veselice a obecní
zabijačky. Toto veselí však končilo Popeleční

středou a půst trvá až do pašijového týdne,
kdy Květnou nedělí postní období končí. A
s čím souvisí název „Popeleční středa“?
V tento den se věřící scházeli v kostele, kde jím
kněží dělali na čele kříž z popele tzv. popelec.
Popel je z kytic kočiček, které věřící nasbírali o
loňské Květné neděli. A tento popelec má
připomenout pomíjivost lidského bytí.
V tuto dobu se i věřící více obraceli sami
k sobě a přemýšleli, zda život, který žijí je
naplňuje a zda nepodléhají mamonu. Zda žijí
v souladu se svým svědomím, přírodou a
okolím.
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Každá neděle v této postní době má své označení

1. postní neděle – černá neděle – v tento den si ženy oblékaly černé šaty a pekly se preclíky sypané
solí a mákem
2. postní neděle – pražná – podle tradičního pokrmu – pražmo - upražená obilná zra nebo klasy, ze
kterých se připravovala polévka
3. postní neděle – kýchavná – naši předkové věřili, že kýchání čistí hlavu a mysl. Bylo dobrým zvykem
a dobrým mravem na kýchnutí odpovědět pozdravem: „Pomáhej pán Bůh.“, nebo „Pozdrav pán
Bůh.“ Tento zvyk přetrvává do dnes
4. postní neděle – družebná – chodíval budoucí ženich se svojí družbou do stavení, kde chtěl o
Velikonocích požádat rodiče o ruku své milé. V tuto dobu se vařila pučálka - kaše, polévky z
naklíčeného hrachu.
5. postní neděle – smrtná – tato neděle v sobě nese spoustu pohanských tradic, vynášela se Morana
– symbolicky tím končila zima a nastalo jaro.
6. postní neděle – květná – v tento den nastává pašijový týden, předcházející Velikonocům. V tyto
dny si věřící připomínají poslední dny Ježíše Krista. A nechávají si posvětit kytičky kočiček.

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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