Odpadové hospodářství:
Do února platí zimní provozní doba sběrného dvora
Sobota 13:00 – 15:00 hodin
Loni občané Zvěrotic odevzdali k recyklaci 31 televizí a 301,00 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 31 televizí a 301,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,33 MWh elektřiny, 608,18 litrů
ropy, 52,48 m3 vody a 0,44 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,71 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 10,18 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie
LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech. Kromě elektroodpadu bylo v letošním
roce odevzdáno: papír a lepenka 0,6254t, sklo 2,352t,
plasty 1,5867t, železo 3,4t
směsného komunálního odpadu (TKO) bylo vyprodukováno více než 58,5 t

Společenská kronika:

informační leták OÚ
Z činnosti OÚ:

V tomto roce byly uskutečněny tyto investice:
Parčík a stezka pro pěší na konci obce u silnice směrem na Sedlečko. Silnice směrem na Sedlečko je hojně využívaná k procházkám našich občanů. Bohužel v poslední době se na této silnici značně zvýšil provoz motorových
vozidel a někteří řidiči nejsou zrovna ohleduplní. Z důvodu bezpečnosti se zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat
v nejméně přehledném úseku cesty stezku pro pěší a zároveň upravit další část obce vybudováním parčíku.

Vybavení kaple.

V roce 2015 nás nikdo neopustil
narodila se

V loňském roce byla kaple na návsi opravena a letos bylo pořízeno její
nové vybavení, hlavně nový oltář. O pouti byla kaple nově vysvěcena
a občané si mohli nové vybavení prohlédnout.

Přejeme ji šťastný život!

Projektová dokumentace na opravu rybníku.

Rozsvícení vánočního stromu

Byla připravena projektová dokumentace na vyčištění rybníka
a opravu hráze včetně odkalovací jímky.

11. prosince 2015 od 18. hodin

Zpevněné plochy u hřiště a úprava okolí hřiště.

Vendula Doležalová.

se uskuteční

Pro všechny je připraven
kulturní program a malé občerstvení

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům příjemné prožití Vánoc a v roce
2016 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Prosinec 2015

Obec plánovala uskutečnit odvodnění pozemku okolo budovy hřiště
a likvidaci dešťových vod, dále vybudovat vsakovací jímky, chodník,
parkovací místa a celkově upravit okolí nejen budovy hřiště. Toto se v
letošním roce nepodařilo realizovat.
Dne 1.7.2015 bylo zažádáno o územní rozhodnutí pro realizaci těchto
úprav.
Bohužel opakovaným odvoláváním a vznášením připomínek jednoho
z účastníků stavebního řízení obec platné územní rozhodnutí dosud nezískala.

Pro rok 2016 připravuje obec tyto investiční akce:

Myslivecké sdružení Libouš:

Oprava rybníku dle projektové dokumentace připravené v letošním roce
Zpevněné plochy u hřiště a úprava okolí hřiště za předpokladu, že obec získá potřebné stavební povolení
Oprava místní komunikace v části od návsi ke sběrnému dvoru
Zatrubnění stoky v dolní části obce u Soběslavi
Příprava projektové dokumentace na zateplení budovy hospody včetně nové fasády
Řešení chodníku, přechodu pro chodce a autobusové zastávky směrem od Soběslavi na Tučapy na základě
zpracované bezpečnostní studie.

Dopřejme přírodě klid, ať naše děti a vnoučata ještě poznají její krásu a bohatství
Člověk svou činností svět přetváří, podmiňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň tím velmi negativně působí na své životní prostředí.
Dědictví nesmírné hodnoty nám myslivcům odkázali naši myslivečtí předkové. Mnoho moudra a apelů na cit, lásku k přírodě a všemu
živému v ni, morálku a etiku ke zvěři, péči o ní i o prostředí, ve kterém žije.
Mnoho současníků myslivosti a jejím zákonitostem příliš nerozumí. Jedni jsou schopni naivně lkát nad zastřeleným zajícem a už
nevidí nebo nechtějí vidět, kolik ušáků denně skončí pod koly automobilů na silnicích spolu s ježky, ptactvem a dalšími živočichy.
Nechtějí vědět o stovkách srnčat, která skončí pod žacími zemědělskými stroji, neslyší řvoucí motory čtyřkolek a terénních motocyklů,
prohánějících se volně
krajinou, neslyší dusot koňských kopyt, který stále častěji ruší zvěř i v klidových zónách, nevidí běžkaře mířící po sněhu přímo k zalehnuté zvěři, ale rozhořčí se nad myslivcem lovícím srnce. Neví, že především loví zvěř pro další chov nevhodnou. A měli by vědět,
že v loňském roce skončilo pod koly aut v naší honitbě více srnčí zvěře (nadějní srnci, plně březí srny, nedorostlá srnčata) než odlovili
myslivci z chovatelských důvodů. A to jsou čísla z hlášených střetů vozidel se zvěří, chybí střety nehlášené!! Lidé odsuzující myslivce
mají jedno společné, tvrdí o sobě, že mají rádi zvířata a milují přírodu, ale v mnoha případech sami přírodě velmi ubližují. Řadí se k
nim samozřejmě i majitelé psů a dá se říci, že v současnosti (zejména v době hnízdění a kladení mláďat) potřebný klid pro zvěř narušují
zejména oni! Zdá se, že je velmi módní, nechat i psa, který běhá celý den po velké zahradě, proběhnout ve volné přírodě. A tak den co
den vycházejí všemi směry z Myslkovic, Sedlečka i Zvěrotic desítky pejskařů. Někteří mají svého miláčka vzorně na vodítku, většinou
však volně pobíhajícího, někteří s ním na volno směřují přímo do přirozeného krytu zvěře nebo jako běžkaři na sněhu, přímo k zalehnuté zvěři. Vůbec si neuvědomují, že porušují zákon, natož aby si uvědomili, že škodí zvěři. Jsou i tací, kteří bez souhlasu uživatele
honitby, psa v přírodě cvičí.
Když už jsem zmínil zákon, co vlastně říká ?
Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001, část III-ochrana myslivosti, §8.odst.1,2
Odst. 1 : ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými
zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení
Odst. 2 : každý, kdo vstupuje se svou činnosti do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému Ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek
V § 9, odst. 1 se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoli
způsobem
§ 10, odst. 1 : Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně
zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího.
Výcvik všech druhů psů je možno provádět v honitbě jen
s předchozím souhlasem uživatele honitby.
Zákon vlastně neporušuje ten, kdo vede psa na vodítku a to i po
veřejné cestě (je součástí honitby), nebo po silnici (volné pobíhání psů zakazují předpisy o silničním provozu).
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků) nemá nic
společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práva svobod Podle ní mohou být
meze těchto práva svobod upraveny zákonem a z této úpravy
není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena ve správním
řízení projednávaném orgánem státní správy, v našem případě
odborem VLH Městského úřadu Soběslav.
Zákon rovněž umožňuje myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři usmrcovat v honitbě psi mimo vliv svého pána 200m od
vsi nebo když pronásledují a štvou zvěř.
Vím, že nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve
většině případů sami aktivní kynologové a jsme si vědomi toho,
že za chování psa odpovídá majitel. Proto Vás, majitele pejsků,
chci touto cestou požádat o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři.
Několik dobrých rad závěrem:
v krajině kolem vás žije celá řada volně žijících zvířat,
která ale vašeho psa vnímá jako nepřítele a jeho přítomnost
v ní vyvolává stres. Na „ volno“ a jen na malou vzdálenost proto
nechávejte pouze psa, kterého dokážete udržet ve svém dosahu
a odvolat ho od zvěře. V případě, že si nejste poslušností jisti,
neriskujte, případné problémy za to nestojí
nenechávejte psa probíhat v houští, prohledávat remízky, traviny apod. Zvláště pak na jaře, kdy se rodí mláďata. Každé mládě,
které pes jen očichá, hyne.
Využívejte k vycházkám cesty, ze kterých nejste viditelní daleko do krajiny, zejména v zimních měsících, kdy se srnčí zvěř po
častém přebíhání (přes komunikace!!!!) nedokáže vyrovnat s takovým výdejem energie a hyne na celkové vysílení nebo na záněty plic.

V současné době probíhá v obecním lese těžba lesního porostu napadeného kůrovcem.
V omezené míře tak bude k dispozici palivové dřevo.
Obecní úřad hledá zájemce o brigádnickou činnost v obci. Jedná se o letní údržbu zelených ploch
a různé další drobné práce.
Další informace získají zájemci na obecním úřadě v úředních hodinách.

Obecní úřad opětovně vyzývá občany, pokud mají nápad, co by bylo dobré v obci opravit, vybudovat nebo
zvelebit, aby si své nápady nenechávali pro sebe, ale sdělili je buď osobně, nebo e-mailem na :
obec@zverotice.cz

Kultura a historie:
Divadelní představení ve Zvěroticích
Jistě víte, že již čtyři roky pořádáme zájezdy na divadelní představení do Prahy. Za ty čtyři roky se uskutečnilo 7 zájezdů.
V naší obci se divadlo i hrávalo. Bylo to v letech 1924 – 1939.
14. července 1929 byl v obci dokonce založen Divadelní spolek. V roce 1932 byl založen spolek hochů a dívek Místní
skupina republikánského dorostu. První představení sehrál
ve Zvěroticích v roce 1925 ochotnický spolek Chvalovský ze
Soběslavi. Pro velký úspěch bylo představení po čase zopakováno. 14. července 1929 bylo ve Zvěroticích sehráno představení, ve kterém již hrálo 10 herců - zvěrotických občanů.
Zisk z představení byl věnován na pořízení jeviště. 3. listopadu 1929 bylo sehráno druhé představení, kde hrálo opět 10
herců, ale všechna jména se neshodují s předešlými. Z toho se
dá usoudit, že sbor měl daleko více členů. 26. prosince 1929
bylo sehráno třetí představení se 12 ti herci. Kde se tato představení hrála, není v kronice uvedeno. 21. dubna 1930 bylo
hráno představení již na vlastním jevišti, které pořídil Sbor
dobrovolných hasičů. Následuje několik dalších představení. K významnějším patří představení, které sehrála Místní
skupina republikánského dorostu 7. března 1932 u příležitosti
oslav prezidentových narozenin. Je již uvedeno 17 herců. 28.
srpna 1932 u příležitosti dožínkové slavnosti, byla na zahradě p. Klípy sehrána dožínková scéna, líčící památku
staré doby. Poslední představení zmíněné v kronice se odehrálo 25. prosince 1939.
Zapsáno dle zápisu v kronice Obce Zvěrotice

MUDr. Bejblík Václav, předseda MS Libouš Zvěrotice

