ZÁBLATSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 1/2019

Vítání občánků
Vítáme novou občanku Záblatí Amálku Požárovou. Amálce přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Usnesení č. 4/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 13. 2. 2019
1. ZO schválilo rozšířený program a ověřovatele zápisu.
3. ZO schválilo cenovou nabídku na opravu koupelny na OÚ ve výši 133 000,- Kč.
4. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na směnu pozemků pana Sysla p. č. 1319/1 pozemek obce p.
č. 1330. Bude zaměřeno rozděleno.
5. ZO schválilo výsledky inventury majetku obce za rok 2018.
6. ZO schválilo dotaci na činnost SPCCH ve výši 2500,- Kč.
7. ZO schválilo nákup kontejneru na Pelgramský rybník ve výši 58000,- + DPH.
Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková Starostka obce

Usnesení č. 5/2019, ze schůze zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10. 4. 2019
1. ZO schválilo rozšířený program a ověřovatele zápisu.
2. ZO schválilo nabídky na stavbu altánu na novém dětském hřišti pan Holý – Závist – 172 862,- Dlažba
pan Drlíček 50 000,- Kč.
3. ZO schválilo nabídku na lávku u stavidla Pelgramského rybníka v ceně 33 000,- Kč a druhou u
přepadu v ceně 31 000,- Kč bez DPH – pan Machát Osová Bítýška. Zarybnění rybníka v ceně 20 000,-Kč.
5. ZO schválilo uhrazení požadavku COOP na ztrátu obchodu Záblatí ve výši 21 000,- Kč za rok 2018.
6. ZO schválilo nákup křovinořezu v ceně 23 865,- Kč.
7. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření 1 a 2.
8. ZO schválilo návrh na zajištění rybářské stráže a odborného dozoru na Pelgramském
rybníku od pana Šilhana za roční poplatek 10 000,- Kč.
Zapsala Marcela Juránová

Ing. Květuše Dubjuková Starostka obce

Biopopelnice

Technické služby Velká Bíteš oznamuje, že svoz bio popelnic proběhne na Velikonoční pondělí jako
obvykle.
_____________________
DUBEN 2019

Pro majitele psů

Prořezávka lip na návsi

Rádi bychom požádali majitele psů, aby
dodržovali zákaz vstupu psích miláčků na
dětské hřiště. Pokud se vstupu nepodaří
zabránit, žádáme, aby si majitelé psů po svých
psech uklízeli exkrementy. Dále prosíme, aby
si majitelé po svých pejscích uklízeli
exkrementy i v obci. Na cestách vedoucích
k Pelgramskému rybníku a ke Třem dvorům,
prosím, exkrementy odstraňte alespoň do
příkopu.

V současné době probíhá prořezávka lip na
návsi. Po důkladné prohlídce na podzim roku
2018 byl posouzen zdravotní stav všech lip a
bylo rozhodnuto, že vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu je nutné na jaře udělat
razantnější ozdravující prořezávku. Po tomto
prořezání bude probíhat pravidelná údržba
stromů v intervalu 5 let.
Ořezané větve si občané mohou zpracovat,
zbytek bude poštěpkován v týdnu po
Velikonocích.

_____________________

Prodejna COOP
Jak jistě víte, celorepublikově se řeší problémy
s prodejnami na malých obcích. Na začátku
dubna jsme byli osloveni vedením COOP
družstvo Velké Meziříčí o příspěvek na činnost
naší jednoty. Proto jsme obvolali sousední
obce a zjistili jsme, že některé obce doplácí již
několikátý rok, některé hradí ztrátu. Obce,
která mají budovu jednoty ve svém vlastnictví,

zase promíjí nájemné nebo hradí veškeré
energie.
Po dlouhém zvažování a zjišťování možností,
jak zachovat prodejní obslužnost obce, se
zastupitelstvo rozhodlo COOPu věnovat
příspěvek na činnost v hodnotě ztráty za
minulý rok. Současně jsme, po dohodě
s Lenkou Malou, vedení COOPu navrhli změnu
provozní doby i na odpolední hodiny.

_____________________

Pelgramský rybník
V listopadu loňského roku byla ukončena nájemní smlouva s nájemcem rybníku a správu
Pelgramského rybníka převzala opět obec Záblatí.
Po konzultaci stávajícího stavu s hajným a vodohospodáři, začaly v lednu práce na březích rybníka.
Začalo se s odstraňováním náletových dřevin, keřů a stromů ve špatném zdravotním stavu. Začalo
se s vyčištěním oblasti hráze, kde byly stromy odstraněny i s pařezy, aby se zabránilo budoucímu

poškození hráze a zlepšil přístup k hrázi. Byla vyčištěna příjezdová cesta k hrázi a postupně se začalo
pracovat na obou březích. Nejvíce práce pro letošní rok pokročily na pravém břehu (při pohledu
z hráze), kdy byl břeh vždy vyčištěn až k silnici. Na levém břehu se upravilo bezprostřední okolí tak,
aby byl rybářům umožněn přístup k vodě a pro ostatní byl možný průchod až ke konci rybníka.
Obec zakoupila starší lodní kontejner, který byl usazen u hráze a bude sloužit jako zázemí pro rybáře
a postupem času i k posezení pro kolemjdoucí.
Pro nejbližší období se plánuje oprava lávky k „požeráku“ (náhrada původní poškozené) a
vybudování lávky u přepadu.
Letošní rybářská sezona bude zahájena 1.5.2019. Povolenky budou k zakoupení na obecním úřadu od středy
24.4.2019.

Informace o stavu lesů

Už několikátý rok se řeší kritický stav lesů v celé České republice. Odborný dohled naších lesů
zabezpečuje pan Jiří Nohel, kterého jsme poprosili o pár slov ke stavu lesů:
Evropské lesnictví bude svoji historii nejspíše rozdělovat na období před rokem 2018 a po něm.
Plošný rozpad smrkových monokultur zastihl odbornou veřejnost a vlastníky lesů nepřipraveny na
změnu ekosystémů v takovém rozsahu. Nepřipraveny jak po stránce zákonodárné, ekonomické a
sociální, ale co hůř, většinové vnímání veřejnosti není v dostatečné míře ztotožněno s tvůrčí silou
přírody.
Zatím, co bychom se již měli konkrétně bavit o budoucí podobě lesů, o dopadech kalamity na
zemědělství, na stav spodních vod a nenahraditelnosti lesa při usměrňování klimatu, řešíme
zbytečně malicherné spory o tom, jestli přiletěl kůrovec od sousedů či nikoliv. Příroda jasně ukázala
člověku, že potřebuje být rozmanitá. V druhově a věkově rozrůzněném lese je základ mechanické
stability, koloběhu živin v půdě, a odolnosti vůči výkyvům.
Nadešla chvíle změnit nezdravý pohled na suché sterilní kůrovcové souše a začít je chápat jako
dočasný kryt půdy a ochranu neprokořeněných stromů odolávajících kalamitě uvnitř porostu. Je
třeba pochopit, že bříza, osika, jeřáb a jiné přípravné dřeviny jsou vybaveny k okamžité ochraně
půdy a nově vznikajícího lesa v jejich mateřské náruči. Nepokrytecky si přiznat, že žádný myslivecký
managment nemůže nahradit vyvážený vztah lesa, šelem a zvěře.
Bude ještě pár desetiletí trvat, než pochopíme, že příroda nepotřebuje nás, ale my potřebujeme
přírodu. Že je to otázka přežití. Pokud se ovšem chceme našim dětem podívat zpříma do očí, máme
nyní jedinečnou možnost nechat tvořit přírodu a s pokorným údivem pozorovat.
Jiří Nohel-hajný

Velikonoční dílnička

Abychom se naladili na Velikonoce, začátkem dubna jsme na obecním úřadě uspořádali velikonoční
dílničku. Děti s rodiči si mohly vytvořit velikonoční výzdobu z papíru a za pomoci Lenky Budźinské si
mohly maminky s dětmi zkusit odrátkovat velikonoční vajíčko. S Pavlínou Musilovou si mohly vyrobit
velikonoční věneček na dveře. Na fotky ze zdařilé dílničky naleznete na webu obce www.obeczablati.cz v kategorii fotogalerie. Doufáme, že se z této dílničky stane tradice a příští rok se sejdeme
zase v tak hojném počtu.

Velikonoce a jejich tradice

Původní podstatou svátků velikonočních bylo vítání nového jara, nového vegetačního období.
Křesťané mají tento svátek spojený s umučením a vzkříšením Ježíše Krista. K těmto svátkům se pojí
spousta zvyků a symbolů.
Mezi nejznámější symboly Velikonoc patří vejce, jenž značí život, úrodnost a plodnost. Velikonoční
beránek, který je symbolem Božího beránka. Pomlázka pletená z vrbového proutí, jež předává
svěžest, mladost a zdraví. S pomlázkou jsou spojené i barevné pentličky, ale pozor, barvy mohou
prozradit víc, než myslíte. Červená barva znamenala, že má dívka hocha ráda; modrá mu dávala
naději; zelená značí oblíbenost a naopak žlutá, že je hoch neoblíbený a dívka o něj nemá zájem.
Od dob našich předků se traduje mnoho zvyků a pověr spojených s předvelikonoční dobou. Věděli
jste, že omytí rosou na Zelený čtvrtek zabrání nemocem? Chránit se uštknutí hada nebo bodnutí vos
můžeme, pokud na Zelený čtvrtek sníme pečivo s medem ještě před východem slunce. A abyste si
zajistili blahobyt a dostatek peněz po celý rok, zacinkejte si penězi při posledním zazvonění zvonů.
Na Velký pátek se nesmí hýbat se zemí, a proto naši předkové nepracovali na polích ani v sadech.
Také se věřilo, že země má na Velký pátek magickou sílu a na krátkou chvíli zpřístupňuje své poklady.
Na Bílou sobotu se vše chystalo na Velikonoce. Pekly se beránci a mazance, pletly se pomlázky a
barvila vajíčka.
Pokud chcete vyzkoušet, jak barvily vajíčka naše babičky, tady máte pár typů:
žlutá - odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán
červená - odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z
borůvek nebo bezinek
světle zelená - lipový květ; kmín; šafrán
tmavě zelená - mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry
fialová - lipový květ; kmín; šafrán
hnědá - odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj
černá - roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry

Přejeme spoluobčanům Záblatí pěkné prožití svátků velikonočních.

Kultura v okolí

Pálení čarodějnic v Osové Bítýšce

Pouliční jarmark dětských dovedností

