ZÁBLATSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4/2020

Vítání občánků
Rádi bychom přivítali nové záblatské občánky Verunku Jelínkovou a Tobiáška
Pohanku.

•••••••••••••••

Usnesení č. 14, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 25. 5. 2020
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo žádost manželů Katolických a zveřejnění záměru na prodej části pozemku 1573/1 a
1573/35.
3. ZO schválilo Zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad 7 hlasy pro 0 proti. ZO
schválilo Závěrečný účet za rok 2019 a Účetní závěrku za rok 2019 7 hlasy pro 0 proti.
4. ZO neschválilo žádost o příspěvek na linku bezpečí.
5. ZO bere na vědomí projednávání podmínek integrované dopravy kraje Vysočina.

Usnesení č. 15, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 29. 6. 2020
1. ZO schválilo program a ověřovatele zápisu.
3. ZO schválilo žádost manželů Večeřových č. p. 57 na vybudování chodníku k vstupní brance na
obecním pozemku.
5. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.2.
6. ZO schválilo kladné vyjádření ke stavbě garáže p. Patákovi.
7. ZO schválilo darovací smlouvu - COOP
8. ZO schválilo návrh Veřejné vyhlášky č. 4/2020 o nočním klidu
Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková, Starosta obce

•••••••••••••••
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Veřejná doprava Vysočiny
Veřejná doprava Vysočiny
je integrovaný systém,
který byl spuštěn od
1.3.2020. V rámci tohoto systému jsou
vydávány jízdenky, které platí jak pro cestu
vlakem, tak i pro přestup na autobus. Do
tohoto systému nejsou zatím začleněni všichni
přepravci působící v Kraji Vysočina, a stejně
tak se zatím nevztahuje na MHD.
Do systému VDV jsou začleněny už všechny
vlaky dopravce České dráhy (ČD), včetně
rychlíků, a to pro cestování v rámci Kraje
Vysočina. Autobusové linky a spoje, které jsou
začleněny do integrovaného dopraního
systému, jsou uvedeny na speciálních
internetových stránkách zřízené Krajem
Vysočina www.verejnadopravavysociny.cz a
jsou také označeny v jízdních řádech. A
protože do tohoto systému nejsou zatím
začleněny všechny linky může se stát, že
v rámci jedné cesty platí tarif VDV jen na části
cesty.
Pokud budete cestovat autobusem, který je již
v systému VDV vždy obdržíte jízdenku VDV. Při

cestě vlakem, pokud plánujete přestup na
autobus VDV, je nutné si při nákupu o tuto
jízdenku říct. Při cestě pouze vlakem si můžete
vybrat, zda si zakoupíte jízdenku v tarifu ČD
nebo v tarifu VDV.
V rámci VDV si můžete vybrat ze tří typů
jízdenek. Jízdenku VDV pro jednotlivou jízdu,
která má vždy omezenou časovou platnost.
Délka platnosti je vždy uzpůsobena počtu
tarifních pásem, které během cesty
překročíte. Dálší možností je koupit si
celodenní jízdenku. Ta má platnost 24 hodin
od okamžiku zakoupení. A posledním typem je
jednozónová jízdenka s platností 45 minut. Při
zakoupení všech třech typů jízdenek můžete
v rámci
časové
platnosti
libovolně
přestupovat mezi vlakem či autobusem
(integrovanými
ve VDV).
Ale
pozor,
s jízdenkou pro jednotlivou jízdu můžete
přestupovat pouze ve směru jízdy, nelze se
s ní vracet zpět.
Kompletní seznam integrovaných spojů a
ceník VDV k 1.4.2020 naleznete na webu obce
v sekci Dokumenty.

•••••••••••••••
Výstavba vysokorychlostní trati = VRT
Začátkem června jsme byli na valné hromadě
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, kde
nám byla představena prezentace o
plánované výstavbě vysokorychlostiní trati
Praha – Brno – Ostrava / Břeclav. Po výstavbě
této trati bychom se v budoucnu měli z Brna
do Prahy dostat za necelou hodinu.
Správa železnic předpokládá, že výstavba
proběhne ve třech fázích. První by měla být
zahájená v roce 2025, další 2027 a poslední
v roce 2029.

Na podzim roku 2019 probíhaly prezentace
záměru na úrovni krajských zastupitelstev.
Začátkem roku 2020 začali zástupci Správy
železnic jednat i se starosty měst a obcí, jejiž
katastry tato rychlodráha povede. Jedno
z těchto jednání proběhlo i ve Velké Bíteši, kde
by měla být vybudována nově zastávka
(terminál). K tomuto jednání jsme přizvání
nebyli a neúčastnili se ho ani zástupci obcí
Vlkov a Osová Bítýška.
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Minulý týden jsme byli oslovení a požádání o schůzku v měsíci září, kdy by Správa železnic přednesla
záměr všem zastupitelům obcí Záblatí a Osové Bítýšky.

•••••••••••••••
Letošní letní prázdniny většina rodin tráví, kvůli pandemii, cestováním po České republice. Pro ty, co
zvolili variantu zůstat doma a jezdit na krátké výlety, tu máme inspiraci na krásné toulky přírodou.
Šebeň – mraveniště
Naučná stezka Šebeň, nedaleko Jívoví je evropským unikátem. Na
relativně malé ploše 133 hektarů je více než 1200 mravenišť
Mravence pospolitého. Stezka má 3 kilometry a 12 zastavení s
informačními tabulemi. Návštěvník se postupně dozvídá vše o mravencích, jejich zvycích, organizaci
a životním cyklu.
Důvod, proč je tak velké množství mravenišť na jednom místě je dosud neznámý a výzkum stále
probíhá. Je však pravdou, že území je ohraničeno loukami a poli, a tak se mravenci, kteří preferují
prosluněné okraje lesa nemají kam přesunout. Mraveniště se dokáží během krátké doby proměnit,
a proto je každá návštěva trochu jiná.
Podle odhadů zde žije 900 milionů jedinců a největší mraveniště dosahují dvou metrů výšky. Takto
velká mraveniště však bývají často už opuštěná a svědčí paradoxně o tom, že na stávajícím místě se
kolonii moc nedařilo. Vysoká mraveniště svědčí o snaze získat co nejvíce slunečního svitu. Pokud se
to z důvodu změny podmínek nedaří, kolonie zahyne nebo se její část přestěhuje na jiné, vhodnější
místo.
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Každopádně je Šebeň zajímavým místem pro rodinný výlet a můžete si alespoň ověřit znalosti
získané četbou Ferdy mravence.
Naučné stezky
V Balinském a Nesměřském údolí na vás čeká celkem 45 km naučných
stezek s 36 naučnými tabulemi. Tyto stezky se nachází v okolí řek Balinky
a Oslavy. Můžete tu najít 5 naučných stezek. Pro rodiny s dětmi se hodí
červená stezka Balinským údolím a modrá stezka Nesměřským údolím,
kde jsou i tabule s interaktivními prvky pro děti.
Více informací a mapy stezek můžete získat v Turistickém informačním
centru ve Velkém Meziříčí nebo na webu naucnestezky.mestovm.cz

•••••••••••••••
Novinky na Pelgramáku
Práce na Pelgramském rybníku byly v tomto období většinou
udržovací. Sekání trávy, kontrola těsnosti požeráku a přepadu,
přikrmování ryb a kontrola rybářů.
Kvůli zvýšení bezpečnosti bylo na lávku k požeráku instalováno
zábradlí. Kryté posezení se osvědčilo i za deště a stále častěji v
něm potkáváme odpočívající kolemjdoucí nebo rodinky na
pikniku.
Štít nebo přesněji dvířka na štítu v minulém týdnu ozdobil dřevěný kapr, kterého vyřezal a věnoval
Ondra Sysel mladší. Patří mu za to velký dík a někteří méně úspěšní rybáři tak alespoň vidí, jak kapr
vypadá.

•••••••••••••••
Medardova kápě
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o
vyhlášení dlouho trvajícího sucha. Na přelomu
dubna a května klimatologové prohlásili
letošní sucho jako nejhorší sucho za 500 let. A
kde čerpali informace? Konkrétní údaje z
měření mohli získat již od 19. století a starší
údaje až do 16. století vyčetli ze starých spisů,
kronik a dokonce i z letokruhů stromů.
Naštěstí to vypadá, že letošní sucho zahnal sv.
Medard.
Svatý Medard byl za svého života
dobrosrdečný, rozdával jídlo chudým a

potřebným. V křesťanském nábožensví je
považován za ochránce úrody a patrona
sedláků, meteorologů, vinařů a sládků. Lidé se
k němu modlili za pěkné počasí při senosečích
a sklizni úrody, ale také při horečce.
Ke sv. Medardu (8. červnu) a počasí toho dne
se váže několik pranostik.
Méně známá pranostika, která jistě nepotěší
houbaře zní „Když na Medarda prší, nebudou
toho roku houby růst.“ Tak uvídíme, zda se
tato pranostika vyplní.
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Nejznámější je „Medardova kápě, 40 dní
kape.“
A odkud Medardova kápě? Legenda praví, že
malého Medarda zastihla v polích silná bouře
a před promoknutím ho zachránil veliký orel,
který se snesl z nebe a roztažením křídel
Medarda zachráníl před promoknutím.

A co na to vědci? Podle hodnocení klimatologů
je tato pranostika jedna z nejpřesnějších
ze zcela reálných a vědecky podložených
důvodů. Když se v květnu evropská pevnina
rozehřeje, pak teplý vzduch stoupá vzhůru a
nahradí jej studený vzduch z Atlantiku. A
pokud se toto proudění nad Evropou ustálí,
pak setrvá delší dobu.

•••••••••••••••
Pronájem obecních prostor
Někteří z vás již využili možnost pronájmu prostor obecního úřadu na uspořádání oslavy narozenin
či rodinné sešlosti. Vnitřní prostory pojmou 30 – 35 lidí. V případě hezkého počasí je možné využít
nádvoří a nově zakoupené 4 stoly s lavicemi. Ty je možné si zapůjčit i domů.
Pokud byste chtěli sešlost uspořádat v ústraní a více přírodně, je možné si jako zázemí pronajmout
kontejner u Pelgramského rybníka.
Bližší informace poskytneme na obecním úřadě.

•••••••••••••••

Obchvat Osová Bítýška – doprava
Na silnici I/37 směr Velká Bíteš bude v době od 18. 7. 2020 do 31. 7. 2020 doprava vedena po nově
vzniklé provizorní komunikaci. Provoz bude řízen dopravním značením.
V době od 22. 7. do 31. 8. 2020 dojde k přerušení provozu na silnici II/390 za Spořilovem směr Vlkov.
Objížďka na Vlkov povede přes Osovou Bítýšku k mostu u vlakového nádraží. Doprava bude řízena
kyvadlově semafory po původní silnici na Vlkov.

•••••••••••••••
Česká pošta Osová Bítýška
Od 1.7.2020 došlo ke změně provozní doby pošty v Osové Bítýšce.
Otvírací doba bude následující:
Po
Út
St
Čt
Pá

12:00 - 16:00
08:30 - 11:30
08:30 - 10:00, 13:30 - 17:00
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
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Prodejna COOP - dovolená
Prodejna COOP oznamuje čerpání řádné dovolené, a to ve čtvrtek 23.7.2020.
Dále v období od pondělí 3.8.2020 do úterý 11.8.2020 včetně.

•••••••••••••••

Obvodní lékař
Ordinace paní MUDr. Anny Švehlové
oznamuje uzavření ordinace od 20.7. do
31.7.2020 a od 10.8. do 14.8. 2020 z důvodu
čerpání dovolené. Zastupuje MUDr. Jarmila
Pejchalová, U Bašty 1, Velké Meziříčí.
Paní MUDr. Anna Švehlová dále žádá občany,
aby se i nadále na vyšetření objednávali
telefonicky. Akutní případy budou ošetřeny
každý den od 8 do 9 hodin, pouze ve čtvrtek
od 13 do 14 hodin.

Dětský lékař
Paní MUDr. Marie Petrášová oznamuje, že do
konce srpna ordinuje pouze ve Velké Bíteši.
V termínu od 27. 7. do 9. 8. 2020 nebude
ordinovat z důvodu čerpání řádné dovolené.
Zastupovat ji bude paní MUDr. Jana
Ráboňová.

Prosíme, dbejte na to, že do zdravotnických
zařízení a lékáren platí i nadále vstup s
rouškou zakrývající nos a ústa.

•••••••••••••••
Pouť v Záblatí
Pátek 24.7.2020 od 17:00 hod
Tradiční pouťový fotbálek na hřišti pod rybníčkem, občerstvení zajištěno

Sobota 25.7.2020 od 17:00 hod
Pouťové posezení s hudbou u obecního úřadu
k tanci a poslechu bude hrát skupina Totoband
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Pouť 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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