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výtisk zdarma

Vážení čtenáři Zbelítovského zpravodaje,
od vydání prvního čísla Zbelítovského zpravodaje
uplynuly už dva roky. Než však k tomuto oficiálnímu
vydání došlo, předcházela mu v závěru roku 2010 a
následně v lednu 2011 dvě pilotní čísla. Po povinné
registraci na Ministerstvu kultury, jak ukládá tiskový
zákon, vyšlo první oficiální číslo 30. června 2011. Od
této doby dostáváte zpravodaj do svých schránek vždy
na konci čtvrtletí a bude tomu i nadále. Snažíme se,
aby zpravodaj v maximální míře zahrnoval aktuální
informace z dění v obci. Především přijatá usnesení ze
zasedání zastupitelstva, ale i další důležitá sdělení,
upozornění nebo změny. Přinášíme nejrůznější tipy,
nabídky, přehledy plánovaných akcí i společenskou
kroniku. Monitorujeme kulturní akce, které už proběhly a kterých není právě málo. Informujeme o činnosti
v místní mateřské škole. Zkrátka číslo od čísla se snažíme vylepšovat a zkvalitňovat.
V letošním roce nově zařazujeme seriál o historii
naší obce. Díky kronikáři panu Jaroslavu Kotherovi má
Zbelítov svoji historii velmi dobře zpracovanou a tím
zachovanou pro všechny následující generace a je škoda vám ji nepřiblížit. Současná kronikářka, paní Ludmila Přibylová bude pravidelně přinášet články o historii
a vy tak budete mít jedinečnou příležitost dozvědět se
důležitá fakta a okamžiky z minulosti.

Zbelítovský zpravodaj se k vám nyní dostává
v nové tiskové úpravě. Chtěli jsme, aby toto periodikum bylo novinami nejen z hlediska svého obsahu,
ale i novinami vizuálními, pro oko. Tisk bude provádět Milevská tiskárna v.o.s, čtvrtletně, v nákladu
150 kusů. Investice za každý jednotlivý náklad
v černobílém provedení bude činit včetně DPH 957,Kč. Po přepočtu na jeden výtisk vychází velmi příznivá cena 6,28 Kč. Dosud jsme všechna čísla zpravodaje tiskli na tiskárně v kanceláři starostky obce
s téměř jednou takovými náklady.
Doufáme, že se vám zpravodaj v novém kabátu bude líbit. Váš zájem o něj nás těší a i nadále
rádi uvítáme vaše tipy, postřehy, náměty nebo i
připomínky. Ať už osobně, telefonicky, zanecháním
sdělení na obecním úřadu nebo využitím elektronické adresy: zbelitovskyzpravodaj@seznam.cz
za redakci Zbelítovského zpravodaje
Eva Taterová

Svoz komunálního odpadu
Od 1. května do 31. října bude probíhat stále vždy
v pátek, ale pouze 1x za 14 dní.

Jaro začalo, slunce svítí,
na louce rozkvétá drobné kvítí,
Velikonoce už jsou zkrátka tady,
a tak přejeme vám,
všichni dohromady,
bohatou pomlázku
a
hodně štěstí,
hlavně však radost,
jež jaro věští.
Zastupitelé obce

Poplatek za svoz komunálního odpadu, ze psa, bezhotovostní platba
Připomínáme, že do 31. března 2O13 je povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Od 1.
ledna 2013 je tento poplatek zvýšen z původních 360,- Kč na 500,- Kč za osobu v obci trvale přihlášenou. Platíte-li poplatek ve splátkách, je povinnost uhradit první splátku do 31. března 2013, druhou do 30. září 2013. Za
rekreační objekt je částka 500,- Kč rovněž od počátku letošního roku zvýšena na 1 000,- Kč. Poplatek za psa
zůstává stejný jako dosud. Tedy za prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího 200,- Kč.
Oba poplatky můžete stejně jako vloni uhradit i bezhotovostním převodem na účet obce Zbelítov
číslo 0640997339/0800.
Poplatek za komunální odpad, variabilní symbol: 133700xxx (za xxx doplňte číslo popisné vašeho domu).
Poplatek za psa,
variabilní symbol: 134100xxx (za xxx doplňte číslo popisné vašeho domu).

Jak jsme volili prezidenta
Od voleb uběhly sice už dva měsíce a nový prezident Miloš Zeman složil slavnostní inauguraci, přesto pro
zajímavost přinášíme výsledky hlasování ve Zbelítově.

1. kolo 12. a 13. ledna

2. kolo 25. a 26. ledna

pořadí

kandidát

počet
hlasů

%

pořadí

kandidát

počet
hlasů

%

1.

Jan Fischer

56

28,43

2.

Miloš Zeman

50

25,38

1.

Miloš Zeman

93

56,71

3.

Karel Schwarzenberg

38

19,29

2.

Karel Schwarzenberg

71

43,29

4.

Jiří Dienstbier

27

13,71

5.

Vladimír Franz

12

6,09

6.

Zuzana Roithová

6

3,05

7.

Jana Bobošíková

4

2,03

8.

Taťána Fischerová

3

1,52

9.

Přemysl Sobotka

1

0,51

celkový počet osob zapsaných do
výpisů ze stálého a zvláštního
seznamu voličů

280

celkový počet osob zapsaných do
výpisů ze stálého a zvláštního
seznamu voličů

280

počet voličů,
kterým byly vydány úřední obálky

198

počet voličů,
kterým byly vydány úřední obálky

164

počet odevzdaných
úředních obálek

198

počet odevzdaných
úředních obálek

164

počet platných hlasů
ve volebním okrsku celkem

197

počet platných hlasů
ve volebním okrsku celkem

164

volební účast (%)

70,71

volební účast (%)

58,57

Kultura

19. zasedání zastupitelstva 21. března
Prvního letošního zasedání se zúčastnilo šest zastupitelů a jenom tři občané. Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu, týkající se navýšení položky č. 5139
kronika materiál o 4 000,-Kč. Dále schválili zvýšení ceny
pohyblivé složky vodného. Od 1. dubna 2013 se zvyšuje
cena z původních 32,65 Kč/m3 na 33,65 Kč/m3. Pevná
složka ve výši 270,- Kč zůstává stejná. V dalším bodě
starostka seznámila zastupitele s nově uzákoněnou povinností, která nařizuje obcím zřízení účtu u České národní banky (ČNB). Zároveň ale vysvětlila, že nechce rušit ani omezovat dosavadní účet u České spořitelny. Ten je zavedený, platební styk funguje bezproblémově, a je na něj navázáno internetové bankovnictví. Pobočka České spořitelny v Milevsku je snadno dostupná, na rozdíl od nejbližší pobočky ČNB až v Českých
Budějovicích. Navrhla, aby účet u ČNB obec využívala
pouze při převodech státních dotací.
Dále
Markéta
Honzíková
seznámila
s hospodařením mateřské školy za uplynulý rok. To skončilo přebytkem ve výši 19 381,17 Kč. Zastupitelé mateřské škole schválili i čerpání peněžních prostředků
z rezervního fondu ve výši 40 000,- Kč na nákup dalšího
školního zařízení. Rovněž schválili úhradu ve výši
383 303,30 Kč za opravu kanalizace, kterou v závěru
roku provedla firma Jiřího Hrůzy – Stavební a zemní práZbelítovský zpravodaj 1/2013 • strana 2 •

SDH Zbelítov by chtěl prostřednictvím obce
získat finance z grantového programu, který je
určen jednotkám SDH v obcích Jihočeského kraje.
Plánují zakoupit 6 ks savic (2 200,-Kč/kus) jako
náhradu za staré, značně opotřebované, pořízené
spolu se stříkačkou v roce 1972. Dále by rádi zakoupili 13 kompletů pracovních stejnokrojů PSII
(1 355,-Kč za kus) pro všechny členy zásahové
jednotky. Celková investice by činila 30 815,-Kč,
poskytnutá dotace krajského úřadu 21 000,- Kč a
finanční spoluúčast obce 9 815,- Kč. Zastupitelé
jejich požadavek podpořili.
Projekt Zastav se a odpočiň
Dále starostka informovala o projektu Zastav se a odpočiň. Letos na podzim dojde
k vybudování odpočinkového místa i ve Zbelítově.
Zastavení o výměře zhruba 24 m2 vznikne uprostřed obce, na louce mezi budovou Jednoty a
obecním úřadem, za prosklenými vývěskami. Odpočinkové místo zahrnuje set k posezení (stůl a
dvě lavice), stojan na jízdní kola, informační ceduli a odpadkový koš. Celkové náklady jsou
75 000,- Kč, spoluúčast obce je 20 000,-Kč. Projekt je realizován přes Svazek obcí Milevska a v
některých obcích už tato zastavení zřízena jsou.

Zodpovídaly se dotazy
Závěrem starostka zodpověděla i několik dotazů Václava Hejpetra. Třeba, že na investici do výše
500 000,- Kč se nemusí vyhlašovat výběrové řízení. Firmu Jiřího Hrůzy, která provedla opravu kanalizace ve
výši 383 303,30 Kč tedy mohlo schválit zastupitelstvo
bez výběrového řízení. Další dotaz směřoval na vymalování autobusové čekárny uvnitř, jejíž stěny hyzdí
divoké nápisy a kresby. Vymalování starostka přislíbila.
Dotaz, zdali už není na čase natřít oprýskaná vrata na
budově požární zbrojnice, když už budova má novou
fasádu, zodpověděli spíš zastupitelé/hasiči jednoduše –
pořídí vrata nová.
Václav Hejpetra zajímalo, jaký záměr má obec
s pozemky pod Zlatinou na straně u potoka a kdy bude
tamější nepořádek odstraněn. K tomu starostka sdělila,
že nepořádek tam nebyl. Jen suť a haldy země, ale vše
už je srovnáno se zemí. V této lokalitě se uvažuje o
zřízení veřejného kompostu, protože sto metrů pod
silnicí musí zůstat dle zákona ochranné pásmo. Směrem dál, blíž do vsi se počítá s dvěma parcelami, o
které projevili zájem už dva zájemci. Další dotaz se
týkal špatné údržby hráze (sekání trávy) a přilehlého
okolí u rybníka zvaného Dohoďák. K tomu starostka
sdělila, že rybník má v pronájmu spolek místních rybářů a údržbu kolem rybníka mají zajišťovat sami. Přislíbila, že s nimi o problému promluví.
Dále Václav Hejpetr upozornil na kanál, který
vyčnívá na silnici zhruba proti domu Hadáčkových. Kanál je příliš vysoký, a tak ve většině případů, když
prudce prší, vodu nezachytí, a ta kolem jen proteče.
Starostka sdělila, že problém prověří a sjedná nápravu.

Usnesení na webu chybí
Závěrečná připomínka se týkala obsahu
webových stránek obce. Václav Hejpetr tam postrádá doslovná usnesení z jednotlivých zasedání zastupitelstva, ale rád by tam nalezl i všechny vydané
platné obecní vyhlášky. Starostka sdělila, že rozhodnutí (usnesení) ze zasedání se pravidelně zveřejňují ve zpravodajích, proto je na web už znovu
nevkládá. Připomněla, že mezi povinnosti obce už
nepatří zveřejňovat ani kompletní zápis z každého
jednotlivého zasedání. Vyhlášky, dle jejího vyjádření, na webu obce jsou.
Hostinec je opět připojen
V samém závěru Markéta Honzíková sdělila,
že problém s odpojením elektřiny v pohostinství je
konečně dořešen. Od 15. února má Dušan Grůbr
s dodavatelem elektřiny uzavřenou řádnou smlouvu,
vyrovnané závazky a elektřina v pohostinství je znovu oficiálně připojena. Závazky Josefa Holého se
Dušana Grůbra netýkají.
Eva Taterová

Kultura
Vepřové hody
V pořadí už druhé vepřové hody se konaly
v sobotu 23. února. Navzdory vydatnému sněžení,
které přišlo z pátku na sobotu. Pro zabijačkové dobroty do hospůdky Na Rozhranní přišli nejen domácí,
ale i přespolní. Jak sdělil Dušan Grůbr: „Vše se prodávalo dobře, nejvíc na odbyt šly jitrnice a jelítka.“
K mání byl ovar, polévka, zabijačkový guláš, prejty,
tlačenky a samozřejmě škvarky.
-et

Na bále vyhrával Teplický drak
Hasiči, opět po roce, uspořádali v sobotu 16. února svůj tradiční bál. Účast bývá už řadu let
vysoká a ani letos tomu nebylo jinak. Přišlo před sto čtyřicet příznivců dobré zábavy, kterým k tanci i
poslechu vyhrával Teplický drak. Bál
je oblíbený nejen mezi domácími a
přespolními, ale také mezi těmi,
kteří ve Zbelítově vyrůstali a už
dávno tu nebydlí.
Letos konečně dobře fungovala i obsluha v pohostinství. Pestrá
nabídka, rychlá a příjemná obsluha
a především dostatek všeho. Za Josefa Holého právě tohle běžné nebylo. Chrásteckou dechovku Ratata,
která na bále vyhrávala vloni, nahradil letos Teplický drak.

Kdo očekával klasickou několikačlennou kapelu, byl překvapen.
Dvojice muzikantů s pomocí elektronických varhan zprostředkovala hudbu, kterou zpěvem doprovázela zpěvačka. Zahráli modernu, dechovku i country, zahráli i
na přání. Jejich vystoupení sklízela u tanečníků úspěch. Dokonce
takový, že je starostka obce s
Radkou Přibylovou pozvaly sobotu
6. července do Zbelítova znovu.
Rozhodly se uspořádat po letech
opět pouťovou taneční zábavu.
V tombole se už tradičně
vyhrávalo jídlo, zabijačkové dobroty, dorty, salámy, alkohol, ale
třeba i brambory, květiny,

zahradní nářadí nebo rozporcované kusy vepřového masa. Hlavní cenou byly poukázky na živé
jehně a vykrmené prase.
Ubrusy opět chyběly
Jenom škoda, že se hasiči
nepoučili z loňska, a i letos na
stolech chyběly ubrusy. Velmi
výrazně. Stejně jako šaty dělají
člověka, tak i ubrusy na stolech
dělají kulturu prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že stoly a
židle v sálu mají svá nejlepší léta
už dávno za sebou, neměli by už
příště pořadatelé tuto, pro někoho možná zdánlivou maličkost,
v žádném případě už opomíjet,
důležité to je.
-et-

Klaun děti pobavil
Dětský karneval patří už řadu let k oblíbeným a vyhledávaným akcím, domácími i přespolními je hojně
navštěvován. Letos se organizování akcí pro děti ujala starostka obce Markéta Honzíková, tedy i karnevalu.
V sobotu 2. března se v sálu místního kulturního domu sešlo 77 dětí a přes devadesát dospělých.
Přehlídka dětských masek, kostýmů a převleků i letos byla pastvou pro oko. Parket se nejrůznějšími
figurami jen hemžil. Nejčastěji z říše pohádek, zvířat nebo jenom tak ze života. V kurzu jsou letos čarodějnice
na všechny způsoby a v sobotu výrazně převládaly nad ostatními maskami. Zato vodníci i vodnice tentokrát
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úplně chyběly. Dováděly spolu princezny, divoženky,
víly, indián s indiánkou, ale třeba i fešná upírka, Pipi
nebo Bílá paní. Malý Krokodýl Dundee se točil v kole
s vílou a od toho filmového byl téměř k nerozeznání.
Rozjaření piráti spolu šermovali jako o život, hned
vedle baletky, Šípkové Růženky a několika nevěst.
Mušketýr, krteček i Večerníček raději jen opatrně
přihlíželi tanečním rejům lišky, tygříka, několika berušek, včelek a motýlků. Mezi všemi se proháněla
Šebestová, která ale Macha s Jonatánem asi zapomněla doma. Na všechny dohlížel ve svém hermelínu
král, s korunou na hlavě a žezlem.
Tombolu vydávaly dvě zdravotní sestřičky a
jeden lékař, všichni jako vystřižení ze známého televizního seriálu. Vstupenky prodávala sličná kovbojka,
na parketu se čas od času mihla muchomůrka červená. I když tombola obsahovala bezmála 220 cen a
počet lístků na dítě byl omezen, na všechny se stejně
nedostalo. Výherci si odnášely mimo jiné i knihy,
výtvarné potřeby, puzzle, stolní hry, hračky, polštářky s motivy čtyř postaviček ze Čtyřlístku, ale třeba i
balené zákusky. V tombole byly i dvě klece s živými
andulkami. Jednu prázdnou věnovala do tomboly

Petra Novotná, jiná rodina zase věnovala živou andulku. Zděšením pro Petru Novotnou bylo, když právě
tuto cenu vyhrála její dcera Sára.
foto a text /-et

klaun děti pobavil

Starostka obce děkuje všem sponzorům za jejich dobrovolné příspěvky do tomboly: Michaele Hůlová -Metalkon
s.r.o., Markétě Štrubinské -FAST Kovošrot, Richardu Koškovi – Geodetické práce, Jiřímu Hrůzovi – Stavební
a zemní práce, Jednotě Milevsko, Vlastimilovi Říhovi – Pokrývačské práce a SDH Zbelítov. Dále děkuje všem
rodičům, prarodičům a ostatním, kteří jakkoliv přispěli, ať věcným darem nebo finančně. Zvláštní poděkování
patří Bedřichu Rybákovi, který z karnevalového veselí vytvořil pamětní DVD.

Jarní očista organismu
Na přednášku s tímto názvem
přišla v sobotu 23. března odpoledne
do sálu kulturního domu patnáctka
zájemců a nelitovala. Přednášela
lékařka Helena Kajtmanová z Písku,
která pracuje na tamním oddělení
rehabilitační a následné péče. Vede
vlastní obezitologickou poradnu,
v níž se zaměřuje na snižování nadváhy. Se stravovacími návyky stejně
jako s hubnutím má, díky své praxi,
bohaté zkušenosti a umí poradit.
V pohodě a vzájemné pospolitosti
účastnice strávily příjemné odpoledne, plné povídání a nových poznatků.
Dozvěděly se, že základem
správného stravování je řádná snídaně, teplý oběd a lehká večeře, mezitím dvě svačinky, důležitý je pitný
režim. Denní příjem tekutin by měl
být dva litry, ale káva se nepočítá.
Každou vypitou kávu je třeba nahradit čtvrt litrem tekutin. Typicky nevhodným pitím jsou sladké nápoje
typu Coca-Cola. Litr a půl Coca-Coly
obsahuje až dvacet kostek cukru.
Ideální je proto pít bylinkové, zelené, ovocné nebo bílé čaje, ale i ovocné šťávy a hlavně obyčejnou vodu.
Člověk by měl jíst tak, aby měl po
celý den pocit polo nasycení. Tedy
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ani přejedený, ale ani hladový.
Důležité je jíst pomalu, v klidu a
věnovat se pouze jídlu.
Helena Kajtmanová vysvětlila úlohu bílkovin, tuků a
cukrů v těle, proč jsou základem
všeho a že zdravá strava je vlastně jejich vyvážený poměr. Mezi
bílkoviny patří maso a mléčné
výrobky. Nejzdravější maso je
divočina a ryby. Ty obsahují jód
a měly by se jíst dvakrát týdně,
protože na Milevsku je velký výskyt onemocnění štítné žlázy.
Díky tukům se ve střevech rozpouštějí a dál do těla
vstřebávají vitamíny. Velmi nezdravé je večerní pojídání u televize. Jeden sáček slaných lupínků vydá za dva obědy.
Cukry jsou všeobecně
vnímány jako obávané, ale sníst
občas sušenky nebo čokoládu
(tzv. rychlé cukry) prý nevadí.
Nejlepší zdravé cukry jsou
v ovoci a zelenině. Denně by se
mělo sníst 20-30 dkg ovoce a 0,5
kg zeleniny kvůli vláknině
„Vyhýbejte se pamlskům, které
mají polevu, například oplatky,
tatranky, müsli tyčinky a další.

Mají vysoký obsah cukru i tuku a
budete po nich přibírat,“ varovala lékařka. Každá potravina má
svůj glykemický index. Čím je
vyšší, tím je pro udržení váhy
nebezpečnější, zároveň má nižší
sytící schopnost pro organismus.
Typickým příkladem potraviny
s vysokým indexem je rýže.
K udržení zdraví je zároveň nezbytný pohyb. Ideální je
chůze, jízda na kole, rotoped,
plavání. Je zjištěno, že člověk
nachodí denně až 10 000 kroků,
tedy pět kilometrů. Helena
Kajtmanová doporučuje svižnou
chůzi 3 až 4x týdně a používat
hole nordic walking
A jaké nejčastější tipy
pro zdraví si účastnice z přednášky odnesly? Třeba, že sklenka
plzeňského piva po jídle je dobrá
na trávení (občas pomůže i panák
becherovky), zdraví prospívá denně pít víno, ať bílé nebo červené,
ale jen 2 dcl ženy a 3 dcl muži,
pečivo spíš tmavé, celozrnné,
cukr občas nahradit lístky rostliny
Stévie, jíst pravidelně, hlad neřešit sladkým a hlavně nezanedbávat pohyb.
-et-

Tipy, nabídka
Zájezd do Národního divadla
Dlouho plánovaný zájezd do Národního divadla v Praze se konečně uskuteční po Velikonocích ve
středu 3. dubna. V Zlaté kapličce navštívíme hru Radúz a Mahulena. Vzhledem k tomu, že u starostky byla přihlášena už od podzimu téměř dvacítka zájemců (bez ohledu na termín i hru), zbylá volná místa se během pár
dnů rychle obsadila, aniž bychom o tom stihli vůbec informovat. V tuto chvíli už sice volná místa nejsou, ale na
podzim se připravuje další zájezd.
Starostka zakoupila další slevové kupóny a opět do Národního divadla. Předpokládaný termín by byl
v září, ale hra zatím vybraná není. Divadlo na toto období ještě nemá stanovený program. Máte-li o představení
v Národním divadle zájem, přihlašujte se už nyní u starostky Markéty Honzíkové. Termín a hra budou vybrány
později. Pokud vám jedno či druhé nebude vyhovovat, objednávka se vám jednoduše zruší. Pro ty, na které se
nyní nedostalo, je to velká šance.
-et

Den dětí s Ententýky
Na Den dětí k nám přijedou herci z pražského divadla Viola, s pořadem Ententýky, který je určen mladším dětem. Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohádkách českých básníků. Verše, pohádky a písničky jsou uspořádány od jara do zimy. Do představení se děti aktivně zapojují a spolupracují s herci. Akce proběhne přesně na den Mezinárodního dne dětí, tedy v sobotu 1. června 2013, od 15 hodin v sálu kulturního domu, vstupné dospělí 50,-Kč.
-et

Z mateřské školy
Ve čtvrtek 14. února v dopoledních hodinách se třída mateřské
školy zaplnila princeznami, rytířem
a pirátem, šaškem, trpaslíkem a
Sněhurkou, oslíkem Ijáčkem, beruškou, pavoučkem, vlčkem i indiány.
Po přehlídce masek jsme si všichni
užili karnevalový rej a zpívali a tancovali v rytmu hudby.
Protože v poslední době se
mezi dětmi objevují častější problémy s výslovností, absolvovala jsem v
letošním školním roce vzdělávací
kurz „Logopedická prevence“ akreditovaný MŠMT ČR a plně dotovaný
fondy EU. Naším cílem je provádět v
mateřské škole logopedickou prevenci a pomáhat dětem a rodičům v
předcházení a podchycování logopedických vad. Podařilo se nám také
navázat spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ v Týně
nad Vltavou. V únoru k nám poprvé
přijely dvě školní logopedky z tohoto centra a provedly odbornou depistáž. Vyhledaly děti, které by měly začít docházet ke klinické logopedce a u ostatních dětí doporučily
další vhodný postup. Protože v mateřské škole je menší časový prostor
pro zvýšenou individuální péči dětí,
je nutná spolupráce rodičů a v ně-

kterých případech i klinické logopedky.
V pátek 15. března navštívil mateřskou školu mladý kouzelník Ondřej Hrtoň, který vtáhl samotné děti do kouzlení a zaujal je
svým vystoupením. V úterý 19.
března se chystáme do Milevska
do Domu kultury na divadelní
představení umělecké agentury
Secy Musicall z Nymburka. Představení krejčíka Honzy tentokrát
nese název Kouzelná slůvka.
Ve sběru PET lahví jsme
mezi zúčastněnými školkami a

školami na průběžném 2. místě.
V pátek 26. dubna budeme
v mateřské škole přijímat žádosti
o přijetí dětí na školní rok
2013/2014. Oficiální zápis proběhne v době od 15.00 do 17.00
hodin, kdy je také možnost se
přijít do školky podívat nebo se
individuálně domluvit na telefonu 776 077 881. V letošním školním roce je do školky přihlášeno
23 dětí, z toho 3 děti by měly
nastoupit v září do školy.
za Mateřskou školu Skřítci
ředitelka Hana Maťhová

Co se skoro nevešlo aneb trochu statistiky...
K 3. 2. 2013 bylo v obci trvale zapsáno 329 obyvatel. Z toho 3 mají trvalý pobyt zapsaný přímo na obci.
K tomuto datu bylo celkem 280 dospělých, z toho 141 mužů a 139 žen. Dětí bylo celkem 49. Ve věku do třech
let bylo přihlášeno 11 dětí, od šesti do sedmi let 8 dětí. Dětí do patnácti let bylo celkem 43, z toho 20 chlapců
a 23 dívek. Od patnácti do osmnácti let bylo evidováno 6 dětí. Skóre 3 chlapci a 3 dívky je remíza. Obec má 122
popisných čísel a 16 rekreačních chalup.
Pokračování na straně 6
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Z historie
Střípky z Pamětních knih obce Zbelítovské
Předávat něco tak cenného
jako jsou vzpomínky na domov a
vše, co s ním souviselo, to je také
jeden z důvodů, proč psát kroniku.
Místo, kde žijeme, je náš domov,
ale teprve tehdy když ho důvěrně
známe. Je to naše dědictví, naše
bohatství, které si předáváme
z generace na generaci. Slovo kronika pochází z řečtiny, kde chronos
značí čas. A kroniky nebo dějepisné
záznamy se psaly od nepaměti.
Všichni si pamatujeme z dějepisu
staré české kroniky. Snaha státu
zakládat pamětní knihy obcí byla
již v 19. století, ale teprve zákon č.
80 z 30. 1. 1920 tuto snahu završil.
K realizaci zákona došlo formou
prováděcí směrnice, a ta spatřila
světlo světa 9. června 1921 jako
nařízení č. 211 Sb.
V naší obci byl prvním kronikářem v roce 1928 ustanoven
František Kothera z č. p. 15 (18831930). Ten však ve svých 47 letech
zemřel na následky zranění z 1.

světové války a funkce kronikáře
zůstala neobsazena. V roce 1932
bylo státem znovu nařízeno psát
obecní kroniky a tak byl kronikářem
ustanoven Josef Novák z č. p. 12
(na statek se přiženil ze Březí) a
zároveň byl v témže roce zvolen i
starostou obce. Ten vyhledával doklady ze starých spisů na úřadech
v Milevsku a požádal o výpomoc pro
16., 17. a 18 století i Archiv země
České v Praze. Vše zatím bylo zaznamenáváno do přípravných sešitů. V roce 1940 bylo nařízeno odevzdat všechny kroniky do Prahy, a
protože Jan Novák neměl ještě pamětní knihu hotovou, musel alespoň sestavit zápisky za dobu svého
vedení kroniky a toto odevzdat.
Protože v době 2. světové
války bylo mnoho práce a starostí
s vykonáváním úřadu starosty, byl
v říjnu 1940 ustanoven nový kronikář pan Jaroslav Kothera z č. p. 53,
nar. 1913 (syn prvního kronikáře).
V roce 1945 byl obecním zastupitel-

Společenská kronika
Oslavili jubileum:
Jitka Kubecová
60
Marie Sandanusová
70
Josef Barabáš
70
Karel Kotrba
70

stvem zvolen i starostou obce a
opět nezbývalo mnoho času na
psaní kroniky. Ale pečlivě zaznamenával všechny události a
v roce 1950 při reorganizaci
místního národního výboru byl
uvolněn z funkce starosty a mohl
se naplno věnovat práci kronikáře. Pan Jaroslav Kothera psal
obecní kroniku až do roku 1984,
tedy plných 44 let. Za tu dobu
vznikly 4 Pamětní knihy obce
Zbelítovské. Pan Kothera zemřel
v září roku 2003.
Od roku 1985 nebyla psána kronika plných 15 let. V roce
2000 jsem byla ustanovena kronikářkou já a kroniku od té doby
píšu dodnes, už její 6. pokračování.
Tolik o historii obecních
kronik a v příštím čísle se již těšte na zajímavosti z jejich obsahu.
Kronikářka obce
Ludmila Přibylová

Přehled plánovaných akcí
let
let
let
let

Narodil se
17. 3. Lucii Volfové syn Vojtěch Süssmilich

3. dubna (středa) ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA
představení Radúz a Mahulena,
odjezd v 16 hodin ze Zbelítova (pro přihlášené)
26. dubna (pátek) ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ
pro rok 2013/2014
Mateřská škola Zbelítov od 15—17 hodin

Sňatek uzavřeli
30.3. Denisa Kreisslová a Radek Kabele

30. dubna (úterý) STAVĚNÍ MÁJKY,
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD a PÁLENÍ ČARODĚJNIC
(občerstvení pro děti zdarma)

Co se skoro nevešlo
aneb trochu statistiky...

11. května (sobota) OSLAVA KE DNI MATEK
v sálu kulturního domu od 16 hodin
hudba Jindřich Jírovec

Pokračování ze strany 5
Vloni se za celý rok narodilo jen jediné dítě
– Ela Myslivečková. V srpnu přivítala starostka obce
s Ludmilou Přibylovou tři nová děvčátka: Nellu Timoranskou, Elu Myslivečkovou a Simonu Matouškovou. Zemřeli Vladimír Švehla a Jiří Brož. Vlasta Šatavová oslavila v listopadu své 90. narozeniny a je
nejstarší občankou obce. Odstěhovalo se 12 lidí,
k trvalému pobytu se přihlásilo 6 nových obyvatel.
Padesátku letos oslaví 4 jubilanti, šedesátku 6 jubi-

1.června (sobota) DEN DĚTÍ s ENTENTÝKY
představení divadla Viola
v sálu kulturního domu od 15 hodin, vstup dospělí 50,-Kč
duben – červen 2013 TANEČNÍ ZÁBAVA, DIVADLO...
sál kulturního domu, pohostinství
(kapela i divadelní představení dle úmluvy)
připravuje Dušan Grůbr

lantů, pětašedesátku 5. Své sedmdesátiny už oslavili 3 oslavenci, osmdesátiny oslaví 1 jubilant, pětaosmdesátku 2 a závěrem roku oslaví svojí devadesátku Jaroslava Voříšková, druhá nejstarší občanka naší obce.
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