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Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do aktivit obce,
ať pracovních nebo kulturních. Tuto možnost mají všichni občané a uvítáme jakýkoliv
impuls pro něco nového. Důležité hlavně je setkávání nás všech občanů.
Přeji Vám vše nejlepší do Nového roku 2013.
Markéta Honzíková, starostka obce

Všem čtenářům přejeme klidné zakončení letošního roku
a optimistické vykročení do roku nového 2013.
V něm především pevné zdraví,
klid, pohodu a hodně úspěchů.
za redakci Zbelítovského zpravodaje Eva Taterová

Prezidentské volby 2013
se uskuteční v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.
Volební místnost bude stejně jako při krajských volbách v tělocvičně mateřské školy.
Volit můžete v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

AKTUÁLNĚ

!!!

Vymezení prostoru pro používání zábavné pyrotechniky

!!!

Stejně jako vloni i letos důrazně připomínáme, že v místech kde je hustá bytová zástavba
nedoporučujeme během oslav silvestrovské noci odpalování zábavné pyrotechniky.
Jde především o prostor před budovou hasičské zbrojnice, kulturním domem, obchodem
Jednoty, autobusové zastávky, ale i jinde v obci. Pro tyto účely využijte, tak jako vloni,
asfaltové parkoviště pod hostincem u rybníka naproti mateřské škole. Hosté
restaurace, klubovny ale i všichni ostatní dodržujte striktně tento pokyn a dbejte na
maximální bezpečnost při odpalování zábavní pyrotechniky

!!!

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 12. a 13. října 2012 -Ve Zbelítově voliči
odevzdali 97 úředních obálek, z toho 4 hlasy byly neplatné.
1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Občanská demokratická strana
3. „Jihočeši 2012“

28 hlasů
24 hlasů
9 hlasů
9 hlasů

Tělocvična -V poslední době je tělocvična využívána kromě pravidelného zdravotního cvičení i
k dalším aktivitám. V době konání voleb do krajského zastupitelstva 12. a 13. října posloužila jako
volební místnost. Stejně tomu bude i nyní v lednu při prezidentských volbách, prezidenta budete
moci zvolit právě zde. A stále zde pokračuje zdravotní cvičení s paní Simonou Šulcovou. Vítané jsou
všechny zájemkyně, které by cvičení chtěly zkusit. Cvičí se každý čtvrtek vždy od 19 - 20 hodin,
cena 50,-Kč/hodinu zůstává stejná. V tělocvičně se schází družstvo juniorů a trénují florbal, občas
se tu hraje stolní tenis. Tělocvičnu využily i děti při Dnu dětí, plnily zde některé soutěžní disciplíny.
O první adventní neděli při příležitosti nasvícení vánočního stromu tu proběhl vánoční jarmark.
Místnost tělocvičny je nyní nově vymalována a přibyly do ní dva posilovací stroje. Obci je
darovala paní Šárka Šrámková a patří jí za to dík. Starostka zvažuje, že i slavnost vítání občánků by
mohla probíhat zde.

Veřejně prospěšné práce. Do 30.11.2012 pro obec pracovala Ivana Volfová, přičemž její mzdu
hradil Úřad práce. Až do 31.3. 2013 je bude ještě vykonávat Ladislava Hrůzová, ale její mzdu bude
od 1.10.2012 už financovat Svazek obcí regionu Písecko.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ
17. zasedání zastupitelstva, 26. října

Zasedání se tentokrát konalo v kanceláři obecního úřadu a nezúčastnil se ho nikdo
z veřejnosti. Jedním z bodů programu bylo zvýšení částky za svoz komunálního odpadu. Starostka
navrhla dle novely vyhlášky o odpadech od 1.ledna 2013 zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu
z původních 360,-Kč na 500,-Kč na každého trvale přihlášeného obyvatele v obci a za rekreační
chalupu/nemovitost zvýšení z původních 500,-Kč na 1 000,-Kč. Svůj návrh odůvodnila neadekvátním
poměrem mezi skutečně uhrazenými náklady, které financuje obec, a bezmála polovičními náklady
z této částky, které financují občané. Po delší diskusi zastupitelé její návrh přijali.
Oprava kanalizace v úseku od domu č.p. 51 směrem k Milevsku a následně i rekonstrukce
tohoto úseku silnice si vyžádala z rozpočtu bezmála půlmiliónu korun. Zastupitelé pověřili starostku
obce Markétu Honzíkovou k podání žádosti krajskému úřadu o dotaci z Programu obnovy venkova. Ta
by celkové nálady měla alespoň trochu zmírnit.
Provozovatel zdejšího pohostinství Dušan Grůbr projevil zájem zrekonstruovat kuchyni
v místním pohostinství. Jako důvod uvedl zlepšení služeb stravování (obědy, večeře, minutková
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kuchyň, pizza) a doufá, že to ocení i zákazníci. Navrhl, aby se obec na akci spolupodílela a uhradila
náklady na materiál. Práce spojené s rekonstrukcí uhradí zase on. Materiálové náklady vyčíslil
předběžně na 21 000,-Kč. Zastupitelé se v diskusi shodli, že tímto počinem se zvýší hodnota celého
zařízení a tento krok schválili.

18. zasedání zastupitelstva, 7. prosince

Poslední letošní zasedání se konalo v zasedací místnosti u pohostinství, ale nikdo
z veřejnosti se ho nezúčastnil. Zastupitelé schválili prodej pozemku č. 453/80 o výměře 244m2
Tomášovi Kotrbovi, č. 453/81 o výměře 268m2 Andree Myslivečkové a č. 453/83 o výměře 446 m2
Michalovi Procházkovi za jednotnou částku 25,-Kč/m2. Jedná se o pozemky, které těsně navazují a
souběžně vedou po celé délce nemovitostí těchto tří vlastníků. Jde o úzký pruh od okraje budoucí
příjezdové cesty až k nemovitostem těchto vlastníků. Rovněž schválili rozpočet na rok 2013 (viz
příloha) a úhradu faktury ve výši 6 960,- Kč za dresy pro florbalové juniorské družstvo Zbelítov.

Adventní

KULTURA

odpoledne
s květinářkou.
„Květa Komárková je zárukou kvality, sázkou
na jistotu, výborná volba!“ řekla o zdejší
rodačce a zároveň květinářce Martina
Řehořová. Přesvědčit se o tom mohla téměř
šedesátka žen, které přišly v sobotu 24.
listopadu do příjemně vytopeného sálu
kulturního domu. A bylo co prohlížet,
obdivovat i kupovat. Květa Komárková
přivezla ukázat kromě jiného i spoustu
různých adventních věnců. Barevně a
harmonicky sladěných, zhotovených převážně
z chvojí s využitím dalších přírodnin.
Předvedla a poradila jak pomocí tavné pistole
(nejen)
přírodní
materiály
připevnit,
materiálově sjednotit a naaranžovat. Použila
například skořápky ořechů, skořici, badyán,
plátky sušeného ovoce, šišky, bodláky, choroše
a další a další přírodniny. Z pestré a velmi
široké
nabídky
vystaveného
zboží
si
návštěvnice kupovaly různě barevné svíce,
stuhy, mašle, nejrůznější třpytivé nebo
přírodní přízdoby, keramický svícen na čtyři
svíce, především ale adventní věnce nebo jen
jeho základ, vytvoření z chvojí.

Mikulášská družina navštívila diskotéku.
Mikuláš s andělkami Šárkou a Katkou a
rozpustilou čerticí Magdou zavítali už v sobotu
1. prosince odpoledne mezi děti. V čertovsky
vyzdobeném sále kulturního domu se
slámou rozházenu po zemi je netrpělivě a
s oprávněnou obavou očekávala necelá
čtyřicítka převážně malých dětí. Než ale
družina dorazila, krátily si čas hraním a
dováděním při diskotéce. Za strašidelných
zvuků doprovázených cinkáním zvonečku se
konečně dočkaly. Odvahu dojít k Mikulášovi
pro balíček s dobrotami a odříkat za to
básničku ale sbíral jen málokdo. Místy došlo i
na slzičky, a tak mnohé děti ocenily pomoc
rodičů nebo prarodičů. Slíbily nejenže budou
hodné, ale snad úplně cokoliv. Ve středu 5.
prosince se za nimi domů Mikuláš vypravil
znovu. Kromě andělky Šárky ho doprovázela
ještě početná parta strach nahánějících
pekelníků i pekelnic. Mulisali, řinčeli řetězy,
bouchali petardy, rámusili a prováděli jednu
čertovinu za druhou. Snažili se tak šířit hrůzu,
aby ti nejmenší na ně jen tak nezapomněli, a
i letos se jim to povedlo.

Nasvícení vánočního stromu a jarmark –Konalo se o první adventní neděli 2. prosince
v podvečer a stalo se už tradicí. V zahradě mateřské školy se účastníci sešli v hojné míře. Po uvítání
a projevu starostky obce Markéty Honzíkové vystoupily děti z mateřské školy. Pod vedením ředitelky
Hany Maťhové a učitelky Kristýny Přibylové zazpívaly pod rozsvíceným stromem koledy a recitovaly
básničky. Sklidily nejen potlesk, ale i sladkou odměnu. Málokdo si už dovede představit vánoční
atmosféru bez vystoupení manželů Hrůzových. Jaroslav Hrůza zahrál koledy na trubku, manželka
Marie přednesla procítěnou recitaci a oba tím sváteční atmosféru jen korunovali. Zdarma se
podávalo svařené víno, punč, grog, ale i výborné domácí cukroví.
Letos se poprvé v tělocvičně mateřské školy pořádal vánoční jarmark. Uspořádat jarmark
při příležitosti nasvícení vánočního stromu byl nápad, který se zrodil v hlavách Lenky Řehořové a
Michaely Himmelové. Chtěly, aby se lidé u nasvíceného stromu chvíli zdrželi, setkali se, sváteční
atmosféru si víc užili a při té příležitosti navštívili jarmark. Nápad podpořily i ostatní maminky a
starostka obce a k jeho uskutečnění společně přiložily ruce k dílu. Výrobky určené pro prodej
vytvořily společně maminky a děti, které školku navštěvují. Zhotovily například perníčky, které
ozdobily děti, vánoční perníkové svícínky, papírová přáníčka, látkové adventní věnce, ale třeba i
andílky z korálků, z papíru upletené zvonečky a anděly a další. Prodalo se téměř všechno a výtěžek
3 661,-Kč si tak užijí všechny děti. Vypraví se společně na výlet do ZOO Větrovy u Tábora.
Smrk ozdobený světelným řetězem si svoji slávu užil letos naposledy. Je totiž napadený
kůrovcem a musí se porazit.
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Vánoční posezení pro seniory -Posedět, popovídat, zazpívat si nebo i zatancovat měli senioři

příležitost v sobotu 8. prosince. Právě na toto odpoledne od 16 hodin pro ně obecní úřad přichystal
vánoční posezení. V kulturním programu už tradičně vystupují děti z místní mateřské školy a ani
letos tomu nebylo jinak. Navzdory řádícímu virovému onemocnění, které postihlo většinu dětí a
zabránilo jim tak vystoupit. Zdravé jádro - sedm statečných dětí pod vedením ředitelky Hany
Maťhové a Kristýny Přibylové však seniory přece jenom potěšilo. Zazpívaly koledy, recitovaly
vánoční říkanky a sehrály scénku s domečkem. Kromě dětského vystoupení měl vystoupit i Komorní
flétnový soubor ze ZUŠ Milevsko, avšak díky zlomené noze učitelky Hany Řežábkové na něj ve
Zbelítově dojde až jindy. I tak se senioři dobře bavili. Celý večer jim vyhrávala oblíbená dvojice
harmonikářů František Kothera a Ladislav Kofroň. Ten, kromě zpěvu a hry na heligónku, je i výborný
bavič a lidový vypravěč vtipů, a tak ani jedna bránice nezůstala v sobotu ušetřená.

Štědrovečerní troubení –Krásná vánoční tradice, kterou Marie a Jaroslav Hrůzovi v obci léta
udržovali a dům od domu spolu na Štědrý večer obcházeli, se konala bohužel vloni naposledy. Letos
jsme je očekávali marně. Přibývající věk a s ním spojené zdravotní problémy zapříčinily, že se letos
na svoji pravidelnou a očekávanou štědrovečerní obchůzku už nevypravili. Velmi chybět nám bude
tahle štědrovečerní zvyklost. Manželům Hrůzovým patří poděkování za všechny Štědré večery, které
svojí troubenou koledou a říkáním ještě více zesvátečnili. Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

Karneval –Tradiční dětský karneval se plánuje uspořádat na březen 2013. Jeho pořádání stejně jako
pořádání ostatních akcí pro děti si nově vzala za své starostka obce Markéta Honzíková. Chcete-li
karneval jakkoliv podpořit, obracejte se výhradně na starostku. Vítán bude jakýkoliv finanční
příspěvek, dar, věcná cena do tomboly, ale třeba i ochota pomáhat v rámci organizování akce.

TIPY, NABÍDKA
Zájezd do Národního divadla –O představení v Národním divadle (Zlatá kaplička) máme stále

zájem. Pořád platí dohoda s dealerem, že slevové kupóny na vstupenky a hru dle aktuálně
stanovené nabídky (nejpravděpodobněji snad Radúz a Mahulena) ještě prodlouží do 1.čtvrtletí roku
2013. Jakmile budou známy nějaké nové skutečnosti, budeme vás kontaktovat formou lístečků do
schránek a dotazovat se na váš zájem.

ROZHOVOR

Dušan Grůbr: „Reklama z obou stran silnice
ke mně lidi snad zavede“
Od 1.června letošního roku místní pohostinství změnilo
nájemce. Josefa Holého po téměř deseti letech nahradil nový
nájemce Dušan Grůbr (34). Žije v Kovářově, ale pochází
z Předbořic. Vyučený je elektrikářem, ale odjakživa tíhnul víc
ke kuchařině. V tomto oboru podniká už dvanáct let. Začínal
v předbořické hospodě a postupně vystřídal několik dalších
míst. Poslední tři roky provozoval restauraci Kalvárie
v Kovářově. Skončil kvůli vysokým nákladům na vytápění, tak
jako mnozí před ním. Po nutných úpravách interiéru zahájil
ve Zbelítově provoz letos v pátek 22. června a hospoda
získala zpět svůj původní název Na Rozhranní.

Jak byste zhodnotil první půlrok svého podnikání ve zdejší
hospůdce?
Jsem spokojený, sice se nejdřív muselo vymalovat, dát nové
závěsy, dovybavit a celé to tu udělat hezčí. Co jsem zatím
stihl, se myslím, povedlo. Brzy se dokončí kuchyň, dají se
poslední zásuvky, dodělá voda, našroubují ventily a dokoupí
dřezy a digestoře. Investice mě zatím stála 22 tisíc korun.
Chci tu začít normálně vařit. Zatím pizzy a minutky a až bude kuchyň kompletně dokončená, tak i
hotovky. Ale ty vidím až tak na jaro. Z těch hotovek bych se zatím specializoval na uzené věci. Je
tady udírna, vyudím maso a udělám knedlík, zelí a už to půjde v nějakém stylu. Nechci tady nějak
extrémně vyvařovat, protože zatím není pro koho. Na odběr místních moc spoléhat nemůžu, mladí
chodí spíš na pizzu. Je to o tom, sehnat na hotovky odběry. Kdyby se třeba povedlo zlanařit nějakou
firmu a dovážet obědy. Je samozřejmě možné dát poptávku, vzorky, navrhnout cenu. Reklama
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umístněná z obou stran silnice, doufám, ke mně lidi zavede: turisty, lufťáky, cyklisty. Dokud ale
nebude kuchyň 100% hotová, tak s hotovkami ještě posečkám. Třeba v Kovářově jsem začínal na
šesti hotovkách a končil skoro na padesáti.
Nebojíte se kontrol z hygieny?
Ne, v Kovářově jsem měl hygienu dvakrát do roka. Jsem na kontroly zvyklý a nebojím se toho. Snažil
jsem se kuchyň upravit tak, aby hygienické nároky pro vaření hotovek splňovala.
Půjde všechno stihnout -vařit, točit pivo, obsluhovat...?
Stíhali jsme to s přítelkyní v Kovářově, stihneme i tady. Jsme početná rodina, tak když potřebuji
nebo jsou větší akce, pomůžou sourozenci.
Plánujete ještě nějakou rekonstrukci, ještě něco zvelebit?
Tady by se toho velebilo, třeba staré podlahy. Vedle v salónku je jenom beton. Pokud by to tam
mělo fungovat jako salónek, tak určitě novou podlahu. Ale vždycky je to o tom, že když se bude
dařit, tak si člověk řekne: „Zainvestuju do toho sám.“ Zatím jsem tady ale chvilku, uvidíme.
Můžeme se v dohledné době těšit na další vepřové hody?
Minule měly vepřové hody úspěch, tak někdy koncem ledna se budou znovu opakovat, ale chtěl bych
pořádat i další akce. Třeba Prácheňské divadlo mi přislíbilo sehrát ve Zbelítově divadelní
představení Dívčí válku. Zhruba každý měsíc nebo měsíc a půl chystám nějaký pivní speciál. Teď na
čerty byl třeba čertovský (pivo šestnáctka), minule byl speciál pšeničný a na Velikonoce bude zelené
pivo (jako vajíčko). V sálu vystoupí nějaké country nebo rockové kapely a až bude venku hezky, tak
se bude grilovat. Tam bych chtěl pro děcka pořídit trampolínu, aby měly trošku vyžití.
Mladí se už naučili k Vám chodit na pizzu. Co dalšího můžete (nejen jim) nabídnout?
Nejrůznější druhy pizzy, minutkovou kuchyni, ale také pochoutky k pivečku. Je to zlepšení pro
zákazníky. To je totiž přesně to, co tady dosud chybělo. Po finálním dokončení kuchyně i hotovky.
Utopence, naložený hermelín, samozřejmě pivo Bernard, ale i moravská stáčená vína a další. Je
toho hodně. Lidi se už docela naučili kupovat si víno domů a volají si i na pizzu. Po Zbelítově jí ještě
nerozvážím, ale i to by šlo. Kdyby ale někdo začal s Milevskem, tak to už bych nestíhal. Kdo chce,
natočím mu víno do petky domů, za padesátku za litr.
Jak se Vám vychází s místními štamgasty?
Většinou dobře, za těch dvanáct let co podnikám jsem už potkal hodně lidí a jsem zvyklý na
ledacos. Snažím se každému vyjít vstříc, ale když se ptáte, v poslední době mě chování pár jedinců
dost nepříjemně překvapilo. Neumějí se totiž ve společnosti vůbec chovat, slušné chování jim je
cizí. Obrazně řečeno, předvádějí chování řeznického psa. Když jsem totiž řekl člověku, který se
v hospodě ke mně i ostatním choval jako hulvát, aby hospodu opustil, začal mě slovně napadat,
vyhrožovat a ve finále mi ještě venku poškodil auto. Tohle nechápu, já jsem mu nic špatného
neudělal. Než takovéhle zákazníky, to raději žádné. Každopádně, měl by se nad sebou zamyslet.
Zhruba před měsícem Vám E.ON odpojil elektřinu....
Při přebírání hospody jsme se starostkou udělali a poslali E.ONu přepis na nového nájemce, spolu se
žádostí o uzavření nové smlouvy mezi E.ON a mnou. E.ON nejdřív vůbec nereagoval a teprve až po
delší době přišlo negativní vyjádření. Moji žádost bez udání důvodu zamítli. V té době jsem se
pohyboval mezi dvěma hospodami. V Kovářově končil, ve Zbelítově začínal rekonstruovat a nestíhal
jsem. Takže jsem tomu nevěnoval moc pozornost a po problému se začal pídit až později. Mezitím
už ale elektřinu odstřihli. Ze strany E.ONu nepřišla za celou dobu do hospody jediná upomínka nebo
upozornění na dluh, prostě nic. Dluh bývalého hostinského Pepíka Holého, který E.Onu neplatil
čtvrtletní zálohy, je i s ročním vyúčtováním téměř 25 tisíc korun! E.On neuzavře novou smlouvu
s žádným dalším nájemcem, dokud předchozí závazky nebudou zaplaceny. Ale já přece nebudu za
někoho platit dluhy! 19.listopadu jsem znovu posílal žádost o uzavření smlouvy, a to už se mi vůbec
nikdo neozval. Volal jsem i jinému dodavateli elektřiny Bohemia Energy, a tam mi řekli, že E.On se
nemůže bránit uzavření smlouvy se mnou, protože v okamžiku kdy je proveden přepis na nového
nájemce, jdou veškeré závazky z předcházejícího období na předcházejícího nájemce. Dluh se
prostě týká Pepíka Holého, ne mě. E.ON si ho na něm musí vydobít sám, ne používat mě jako štít.
V tuto chvíli je situace taková, že mám elektřinu připojenou ze sálu a sám nevím, co bude dál. Za
Pepíka to platit nebudu ani náhodou! I za tu cenu, že zavřu. Je mi to krajně nepříjemné, ale není to
moje chyba.
Přejděme k něčemu pozitivnímu. Občas už pořádně mrzlo, daří se Vám vytopit hospodu?
Daří, kamna to vytopí. Akorát v úterý může být trochu vystydnuto, protože pondělí je zavřeno. Ale
tak přijedu třeba v jednu hodinu, zatopím, odjedu a ono to do pěti vydrží. Topím střídavě dřívím a
peletkami, ty dávají žár. První chlapi na pivo přijdou kolem půl šesté a to už teplo je. Kamna vedle
ale vytopit salónek nestačí. Tam topím hlavně pátky a soboty, to se hraje kulečník a fotbálek. Aby
bylo teplo, tak zatopím prostě dřív.
foto a text / Eva Taterová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

20. listopadu odpoledne se v mateřské škole sešly děti s maminkami a babičkami při zdobení
perníčků na vánoční jarmark pod vedením paní Himmelové a Řehořové.
V neděli 2. 12. na slavnostním nasvícení vánočního stromu na zahradě mateřské školy
zazpívaly školkové děti společně s našimi bývalými školáčky koledy a popřály všem šťastné a veselé
Vánoce. Současně v tělocvičně mateřské školy probíhala výstava a jarmark výrobků se zimní a
vánoční tématikou, které v mateřské školce vyráběly děti společně se svými maminkami. Výtěžek
3 661,- Kč byl předán mateřské škole. Chtěli bychom ho využít na zaplacení autobusu na jarní školní
výlet a zároveň poděkovat všem za podporu mateřské školy.
4. 12. přišel za námi na návštěvu Mikuláš a čert a zaslouženě rozdali všem dětem ovoce a
dobroty za zazpívané písničky a básničky.
V sobotu 8. 12. vystoupily děti na vánočním posezení pro seniory v sále kulturního domu
s pásmem zimních a vánočních básniček, písniček a koled.
V úterý 18. 12. jsme ve školce měli sváteční den s nadělováním hraček od Ježíška. Hned ve
středu přišli do školky rodiče a prarodiče a děti pro ně vykouzlily předvánoční atmosféru pomocí
básniček a koled u vánočního stromečku. Chtěli bychom všem popřát krásné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v nadcházejícím novém roce 2013.
za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
16. února (sobota)
HASIČSKÝ BÁL
v sále kulturního domu, začátek ve 20 hodin,
hudba Teplický drak

březen (sobota)
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sále kulturního domu

Nejstarší občanka obce -Paní Vlasta Šatavová
oslavila 5. listopadu svoje 90. narozeniny a už přes
půl roku je bezkonkurenčně nejstarší v naší obci.
Hned za ní, ve věku 89 let je paní Jaroslava
Voříšková. Pomyslná třetí příčka patří Marii Švehlové
(87), která ale od smrti manžela ve Zbelítově už
nežije.
Vlastě Šatavové by devadesátku hádal
opravdu málokdo. Stále se těší relativně dobrému
zdraví, je soběstačná, velmi vitální, plná energie a o
dění kolem sebe má pořád zájem. Hodně čte a luští
osmisměrky. V televizi má v oblibě
kvízy a
vědomostní soutěže, ale ráda se podívá i na dobrou
detektivku nebo na pořad o vaření. S manželem
prožila dlouhý život a dočkali se spolu i zlaté svatby.
K synovi a snaše do Zbelítova se přestěhovala rok po manželově smrti a žije tu spokojeně už tři roky.
Od dvou synů se dočkala čtyř vnoučat a od nich sedmi pravnoučat. S přáním pevného zdraví do
dalších let se ještě jednou připojujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
oslav ili jubileum
Naděžda Baštýřová
50 let
Věra Kubešová
50 let
Milan Tater
50 let
Alena Brožová
60 let
Marie Rybáková
60 let
Jan Vejmělek
60 let
Vlasta Velátová
65 let
Josef Velát
65 let
Miroslav Mašek
70 let
Vlasta Šatavová
90 let
zemřel
Jiří Brož (1948)

17.12.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ZBELÍTOV PRO ROK 2013
příjmy (Kč)
1031
1031
1031

5021 pěstební činnost lesy dohody
5139 lesy materiál
5156 lesy PHM

1337
1341
1361

výdaje (Kč)

13 000
3 000
2 000

daně
dotace správa
za svoz odpadu
poplatky ze psů
správní poplatky
silnice oprava
kanalizace rozbor vody
kanalizace opravy
projekt kanalizace

2 304 000
99 600
150 000
8 000
3 000
145 000
30 000
318 000
30 000

2112

5171

2321
2321
2321

5169
5171
6119

3111
3111
3111
3111
3111

5137
5139
5151
5154
5169

3111

MŠ DKP
MŠ materiál
MŠ voda
MŠ el.energie
MŠ dovoz obědů
5171 MŠ oprava a udržování
5331 MŠ neinvestiční příspěvky

10 000
10 000
15 000
200 000
120 000
10 000
100 000

3314

5021 knihovna ost. osob. výdaje

3314

5136 knihy, tisk

3314

5139 knihovna materiál

3113

5321 žáci ZŠ

7 200
4 000
1 800
185 000

3319

5021 kronika ost.osob. výdaje

3319

5139 kronika materiál

3329

5154 kaplička energie

3399
3399
3399
3399
3399
3399

5139
5021
5154
5169
5175

3111

3399

7 200
1 000
1 000

nájemné KD
kulturní záležitosti materiál
ostatní osobní výdaje KD
KD elektrická energie
KD nákup ostatních služeb
občerstvení -kult.akce důch.
5194 věcné dary obyv.-jubilea

3412
5412

5139

3612

2132

3613
3631
3631

2132
5154
5169

3631

5171

3639
3639
3639
3639

5229
5229
5229
2132

3639

5329

3722

5169

3725

2324

4 000
18 000
3 000
32 000
2 000
6 500
5 500

nájemné tělocvičny
materiál tělocvična
nájemné Dubová
nájemné nebyt.prostor
veřejné osvětlení (el.energie)
veřejné osvětlení služby (revize)
veřejné osvětlení oprava
SOM
SORP
SMO celostátní
pronájem pozemků
prodej pozemku
veřejně prospěšné práce
uložení a svoz odpadů
platby od Eko-komu

5 000
1 500
22 800
18 000
50 000
20 000
20 000
8 300
1 400
3 000
13 500
150 000
20 000
330 000
20 000
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3745
3745
3745
3745

5021
5139
5156
5169

3745

5171

4351

5169

5512
5512
5512
5512

5019
5139
5156
5171

6112
6112
6112
6112

5023
5031
5032
5173

6112

5175

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5011
5031
5032
5151
5136
5139
5154
5161
5162
5167
5169
5173

6310
6310

2141
5163

6320

5163

péče o vzhled obce veř.zeleň ost.výdaje
veř. zeleň materiál
veř.zeleň -PHM
veř.zeleň -nákup služeb
veř.zeleň -opravy a udržování
pečovatelská služba
SDH refundace školení
SDH -materiál
SDH -PHM
SDH -opravy a udržování
zastupitelstvo obce
povin.pojistné na veřej.sociální pojišť.
povin.pojistné na veřej.zdravotní pojišť.
ZO -cestovné
ZO -pohoštění
platy zaměstnanců
povin.pojistné na sociální zabezpečení
povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění
pitná voda
knihy, pomůcky, tisk
nákup materiálu
elektrická energie
služby pošt
služby telekomunikací
školení
nákup služeb
cestovné
úroky
služby peněžních ústavů
pojištění obce

8 000
4 000
7 500
3 500
32 000
15 000
4 000
3 000
8 000
10 000
460 000
93 100
41 500
5 000
3 000
108 000
27 000
10 000
15 000
2 000
20 000
64 000
2 000
32 000
3 000
55 000
2 000
2 100

celkem

2 800 000

4 000
24 000
2 800 000
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