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výtisk zdarma

Krajské volby 2012
se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.
Volební místnost ve Zbelítově bude letos nově v přízemí mateřské školy (tělocvična).
Volit můžete v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Krajské volby 2012 rozhodnou o tom, kdo usedne v krajském zastupitelstvu,
ze kterého vzejde rada a hejtman.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ
16. zasedání zastupitelstva, 21. září
Toto zasedání se konalo po prázdninové přestávce. Zastupitelé schválili vypracovanou změnu
Územního plánu č. 2 a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 O stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí. Zákon nově umožňuje obcím stanovit místní koeficient, kterým se
násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé stavby. Stávající platný koeficient 1,0 se touto
místní vyhláškou navýší na 1,5. Týkat se bude ale pouze staveb a rodinných domů využívaných pro
individuální rekreaci a dále staveb a nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost.
Nedotkne se tedy většiny ostatních vlastníků, kteří nemovitost užívají k trvalému bydlení.
Starostka zastupitelům navrhla, aby schválili vykoupení pozemků č. 488/9 o výměře 298 m2
a 982/10 o výměře 111m2, obojí za cenu 25,-/ m2. Vykoupením pozemku 488/9 a jeho převedením
do vlastnictví obce dojde k následnému převedení všech předmětných pozemků a vodní nádrže
(požární nádrž/koupaliště) do vlastnictví obce ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Ten je příslušný hospodařit s pozemky, které jsou vedeny jako vodní plocha, umělá
vodní nádrž a jsou součástí vodní nádrže v obci. Převážná část této nádrže se nachází na pozemcích
ve vlastnictví Obce Zbelítov (požární nádrž) a Úřad obci nabízí bezúplatně z důvodu veřejného
zájmu sjednotit vlastnictví předmětných pozemků a vodní nádrže.
Druhý pozemek č. 982/10 se nachází v lokalitě nově plánované výstavby rodinných domů a
je třeba ho vykoupit z důvodu budoucího vyústění kanalizační stoky.
Zastupitelé schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s. Předmětem budoucí smlouvy je umožnění provozování
energetických zařízení (zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění venkovního vedení VN
na betonových stožárech, kabelového vedení VN s trafostanicí a kabelového vedení NN s kabelovými
pilíři a uzemněním) do nebo na části zatížených nemovitostí v lokalitě nové výstavby rodinných
domů. Jde o parcely č. 957, 436/6, 953/3, 452/1 453/1 zapsané na LV č.1 v katastr. území Zbelítov.
Zastupitelé schválili příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci ve výši 2 555,-Kč.

AKTUÁLNĚ
Svoz komunálního odpadu
V období od 1.11. 2012 – 30.4. 2013
bude pravidelný svoz opět 1x týdně, vždy v pátek.
Připomínáme všem, kteří poplatek za komunální odpad platí ve splátkách,
že do 30. září 2012 je povinnost uhradit druhou splátku.

Dvě hřiště – Zhruba od konce letošních letních prázdnin má Zbelítov dvě dětská hřiště. Stávající,
pod řadovými domy a Hřiště pro naše skřítky v zahradě mateřské školy. Obec letos uspěla a jako
jediné na Písecku jí byla z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) právě na toto hřiště přiznána dotace
ve výši 278 185,-Kč se spoluúčastí obce 120 000,-Kč, k dispozici tedy bylo 398 185,-Kč. Firma Tewiko
systems, s.r.o. Liberec zahájila práce 25.července a už 31.srpna bylo hřiště slavnostně otevřeno. I
když ten pátek vydatně pršelo, zhruba patnáctku dětí a jejich rodičů to neodradilo. Děti s nadšením
atrakce vyzkoušely, prověřily houpačku, skluzavku s hradem, horolezeckou stěnu i pružinového
koníka. Na závěr dostaly opečeného buřta a pití, za sponzoring občerstvení patří Jiřímu Hrůzovi dík.
I hřiště pod řadovými domy se po letech dočkalo obměny. Nově do něj byla nainstalována
horolezecká stěna s dopadovou plochou a vyřazené hrací prvky ze zahrady MŠ: skluzavka a
oblouková žebřina. Obojí po opravě a natření může ještě dál dětem sloužit a hřiště se od té doby
těší hojné návštěvnosti dětí.

děti z MŠ si nové hrací prvky v zahradě velmi užívají (foto Hana Maťhová)

Továrnu už nevybuduje -Ing. Marek Kramář plánoval na vykoupených pozemcích v průmyslové
zóně na okraji Zbelítova vybudovat továrnu na výrobu dieselových agregátů. Mohl tak zajistit práci
pro cca 50 lidí, ale tento záměr nyní ztroskotal. Celá záležitost uvízla na jednání s jednou
majitelkou, která jako poslední odmítla svůj pozemek prodat a znemožnila mu tím dokončit jeho
záměr. Marek Kramář s pozemky prozatím jiné plány nemá, chce je ponechat pro rodinu a
momentálně je pronajímá soukromému zemědělci. Svoje podnikatelské aktivity přesunul na usedlost
poblíž Benešova.

Oprava silnice se prodraží –Z
Zastupitelé na zasedání 20. června schválili opravu úseku komunikace
č. 954/1 dle projektové dokumentace za 499 838,87 Kč, provedením opravy pověřilo firmu Jiřího
Hrůzy, Stavební a zemní práce. Současně bylo nutné v této lokalitě prověřit kanalizaci a řešit její
případnou opravu. Kamerový průzkum prokázal, že při budování vodovodu utrpěla kanalizace značné
škody a průchodnost potrubí má vážné nedostatky, místy je zcela přerušeno a nefunkční. Nejprve
tedy bude nutné rekonstruovat kanalizaci a až teprve poté komunikaci. Rekonstruovat se bude celá
pravá strana od počátku obce ve směru od Milevska až k domu č.p. 51 (Marie Novákové). Zde, oproti
původnímu plánu, bude kanalizace vedena napříč přes silnici a svedena bude do kanálu před domem
Františka Kotrby č.p. 64. Tím ale původní plánované náklady vzrostou a vyšplhají se na cca 381 tisíc.
Starostka požádá kraj o dotaci, která by tyto náklady alespoň zčásti mohla pokrýt. S pracemi by se
mělo začít ještě letos koncem září nebo počátkem října.
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KULTURA
Svěcení požární stříkačky a kříže –Nevšední slavnost, kterou uspořádala Obec Zbelítov
s podporou místních hasičů, se konala v pátek 6. července odpoledne od 15 hodin. Ujít si jí
nenechalo více než sto padesát účastníků.
Před budovou požární zbrojnice kněz Jakub Berka nejprve provedl obřad svěcení stříkačky,
za účasti slavnostně nastoupených hasičů, starostky obce Markéty Honzíkové, zastupitelů a ostatních
účastníků. Průvod se poté společně vydal ke kamennému kříži nedaleko za ves do Jablan. Starostka
zde v krátkém projevu přiblížila historii kříže, zmínila a ocenila ochotu lidí, kteří svojí pomocí
přispěli nejen k jeho opravě, ale i k vytvoření ohraničeného ohniště v těsné blízkosti kříže a k dalším
okolním úpravám. Poděkovala nejen místní firmě, která práce realizovala, ale především zastupiteli
Pavlu Chvojanovi. Ten spolu s Františkem Kotrbou stál u počáteční myšlenky opravit původní kříž,
zvelebit přilehlé okolí a později sám přišel s návrhem kříž posvětit. Kněz Jakub Berka i zde provedl
krátký obřad, kříž požehnal a slavnostně posvětil. V těsné blízkosti kříže jsou vysazeny dva památné
stromy. Lípu vysadil s Pavlem Chvojanem František Kotrba, dub pomáhal sázet Tomáš Frydrych.
Díky společné dobré vůli se zde podařilo vytvořit klidné a důstojné místo a svěcením byla
celá záležitost náležitě korunována. Naučili se sem chodit nejen místní. Při pivu a malém
občerstvení, které pořadatelé připravili, spolu poseděli nejen sousedé, známí, ale přijeli dokonce i
někteří rodáci. Jenom škoda, že nedošlo na harmoniku Františka Drába (ml.). Zahrát a zazpívat nám
ochotně přislíbil, ale úmysl mu překazil zubařský zákrok. Pár dní před svěcením ho musel
neplánovaně narychlo podstoupit a ocitl se tak rázem v pracovní neschopnosti. Hrát ani zpívat vůbec
nemohl, nešlo to.
Akce v terénu byla premiérou i pro nového hostinského ve Zbelítově Dušana Grůbra a zhostil
se jí ke všeobecné spokojenosti – v pátek při svěcení kříže a stejně tak i hned následující den při
Dnu dětí.
Poděkování patří Jiřímu Hrůzovi a jeho firmě, která realizovala terénní práce. Z kamenů
vytvořili kruhové ohraničení kolem kříže i kolem ohniště. Do kruhu kolem kříže navezli drobné
oblázky (tzv. kačírek) a terén tím vyrovnali. Dík patří všem, kteří se jakkoliv zapojili a přiložili ruku
k dílu: Rosťovi Brožovi, Tomášovi a Renatě Frydrychovým za očistění a natření sošky na kříži a
obnovení písma na tabulce, Pavlu Chvojanovi za vyrobení stolu a dvou lavic, Josefu Duškovi za
zhotovení dalších dvou laviček, Michalovi Hemmerovi za poskytnutí dřeva na výrobu stolu i laviček a
Magdě Chvojanové za technickou pomoc při instalování posezení.

Den dětí –Dospělí i děti si ho v sobotu 7. července užili částečně v tělocvičně mateřské školy,
částečně na asfaltu před ní. Vydatný odpolední liják totiž znemožnil konat tři plánované disciplíny
na louce pod školkou, protože louka se po něm proměnila v jednu velkou kaluž. Déšť posunul i
začátek akce, ale naštěstí nezrušil. Jen pořadatelé museli improvizovat a přichystané soutěžní
disciplíny z louky narychlo přestěhovat na pevný asfalt. „Tentokrát musela přijít hora
k Mohamedovi,“ jak poznamenal při stěhování výstižně Ota Říha (ml.).
Na startu děti dostaly kromě pohledu a perníkového sluníčka i kartičku se svým jménem a
disciplínami, které měly zdolat. Postupně jich absolvovaly šest a za jejich splnění dostávaly
obrázková razítka do kartičky a sladkou odměnu: hořické trubičky, lízátka, sušenky Delisu a Siestu,
perník a tvarohového nanuka Kubu. V zahradě školky překonávaly kruhovou žebřinu a hrazdu, na
asfaltu skákaly nakresleného panáka a zkoušely chodit na chůdách. Zdatnější na klasických
dřevěných chůdách, ti menší na dětských „hrníčkových“. V tělocvičně skákaly v pytlích, slalom mezi
židlemi odskákaly na gymnastických míčích s držadly. Venku před vraty zkoušely zatloukat hřebíky
do špalku, přejít po kladině a proudem vody z hadice srazit pyramidu z plechovek. Pokusu projít se
na chůdách neodolali ani pořadatelé a tuhle dovednost si vyzkoušeli také. Stejné to bylo i se
zatloukáním hřebíků. V závěru odpoledne zatloukali hřebíky za všeobecného veselí jak někteří
otcové tak i přihlížející. Speciální závěrečnou odměnu na terase hospůdky dětem připravoval Tomáš
Kotrba –ogriloval jim buřta a předával pitíčko.
Zlatým hřebem odpoledne byl jednoznačně skákací hrad s prolézačkou. Bohužel, vydržel
zhruba hodinu, než ve švu praskl a začal ucházet vzduch. Naštěstí firma, která ho zapůjčila, i
s tímhle počítá. Rychle přijela, vyměnila ho za jiný a skákací radovánky tak mohly dál pokračovat.

Vítání občánků -Starostka obce Markéta Honzíková a členka kulturní komise Ludmila Přibylová
přivítaly i letos do života nové občánky, tentokrát tři děvčátka: Nellu Timoranskou, Elu
Myslivečkovou a Simonu Matouškovou. Obřad za účasti rodičů i některých prarodičů proběhl v neděli
26. srpna od 15 hodin v sále kulturního domu. Maminky jako pozornost obdržely květinu a poukázku
v hodnotě 500,-Kč na nákup v milevské prodejně kojeneckého oblečení.
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Zbelítov v proměnách času – Byl název historické výstavy, kterou s podporou obce připravila
kronikářka Ludmila Přibylová. Sál kulturního domu se v pátek 21. a sobotu 22. září tak na čas
proměnil ve výstavní galerii, kterou si přišlo prohlédnout přes sto návštěvníků. Staré a nové
fotografie, uspořádané na přehledných panelech, umožňovaly připomenout a porovnat stejné
objekty, ale s časovým odstupem. Grunty, chalupy, hospodářská stavení, kapličku, náves,
obyvatelstvo i celkový vzhled krajiny. Mnozí na fotografiích poznali nejen sami sebe, ale i své blízké
a předky. Panely byly tématicky rozčleněny na Zbelítovská Draha, Zbelítovská náves, Zbelítovské
grunty, Lidé a život -počátkem 20.století a první republiky, Zbelítovské maškary 1970-1971,
Důchodci, Hasiči a Zbelítov v proměnách času od roku 1950.
Zvláštní panel obsahoval historické listiny a dokumenty. Například lístky na maso nebo na
tuky, domovský, oddací nebo úmrtní list. Vysvědčení na propuštění Josefa Přibyla z Měšťanské školy
chlapecké z roku 1899, Rodný a křestní list Alžběty Buzkové z roku 1886, zarámovaná Památka na
sňatek Jaroslava Kortana ze Zbelítova a Anny Hejlové z Rukávče z roku 1941 nebo Oddací list rodiny
Šitnerovy z roku 1923. Dvě zarámované fotografie členů hasičského sboru mužů a žen v bílých
pracovních krojích z roku 1928 byly dokonce opatřeny i jmennými popisky.
Samostatný prostor měly kroniky, mezi kterými vévodila fotografie dlouholetého kronikáře
pana Jaroslava Kothery. Díky jeho zájmu o historii a neutuchající píli má obec svoji historii dobře
zdokumentovanou a může se pyšnit čtyřmi historickými kronikami. Vystaveny byly originály všech
kronik, ale číst a listovat bylo možné jen v jejich kopiích, které si kronikářka pořídila. Nejstarší
kronika je z roku 1950 a zpětně je v ní zaznamenána historie obce od první dochované zmínky,
zapsané v archivu orlického panství Schwarzenbergů v roce 1491. K vidění byly i kroniky hasičského
sboru a kroniky novodobé, které píše Ludmila Přibylová od roku 2000.
Nechyběly ani historické katastrální mapy a letecké mapy obce, dokonce i trojrozměrný
model Zbelítova. V měřítku 1:500 jej dle katastrální mapy, vznikající v letech 1830 – 1840 společně
vytvořili Olga a Tomáš Přibylovi. Celá expozice byla citlivě doplněna dalšími historickými předměty,
které ze svých archivů a půd někteří místní ochotně zapůjčili. Například žehlička se zásobníkem na
žhavé uhlí, kafemlejnek, krucifix, dlabané dřeváky, staré rádio, dřevěná lopata na sázení chleba do
pece, máselnice a mnohé další. V souběhu s výstavou byly k vidění i výrobky pletené z papíru, které
vytvořily místní ženy. Papírová expozice tak výjimečnost celé výstavy ještě umocnila.
Starostka obce Markéta Honzíková a zastupitelé velmi děkují kronikářce Ludmile Přibylové
za krásně připravenou výstavu a nevšední zážitek, který touto expozicí (nejen) místním připravila.
Dík patří všem, kteří jí pomáhali, ale i všem ostatním, kteří historické předměty a materiály
ochotně zapůjčili. Děkujeme.

Balón nad Zbelítovem -O pouťové neděli 8. července poskytla obloha navečer divákům nevšední
podívanou. Nad Zbelítov se vznesl pestrý balón v koši s oběma Zdeňky Procházkovými. Vítr je po
chvíli odvál k Milevsku a dál až do Podboří, kde šťastně přistáli. I takhle nevšední zážitek lze darovat
k narozeninám.
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Obecní úřad ještě dodatečně děkuje manželům Šrámkovým za poskytnutý finanční dar 500,- Kč,
který byl použit na občerstvení pro děti letos při pálení čarodějnic.

TIPY, NABÍDKA
Zájezd do Národního divadla – V minulém zpravodaji jsme informovali o chystaném zájezdu na
představení do Národního divadla (činohru) s uplatněním slevových kupónů na vstupenky. Tuto slevu
lze však uplatnit jenom na určitá představení a do konce roku 2012. Původně vybraná hra Naši
furianti ale v tomto okruhu není, tak jsme vybrali jinou -Radúz a Mahulena. Z několika termínů se
jako nejvhodnější jevil pátek 2. listopadu. Ale právě na tento termín dealer nemohl zajistit
vstupenky do hlediště v přízemí. Nabízel místa k sezení až na 2. galerii, a to jsme odmítli. O
představení v Národním divadle ale zájem stále máme, a tak je s dealerem dohodnuto, že nám
slevové kupóny na vstupenky a na hru dle aktuálně stanovené nabídky (nejpravděpodobněji snad
Radúz a Mahulena) ještě prodlouží do 1.čtvrtletí roku 2013. Jakmile budou známy nějaké nové
informace, budeme vás kontaktovat formou lístečků do schránek a dotazovat se na váš zájem.

Cvičení
Body-shaping se cvičí nepřetržitě. Cvičit se
chodilo v průběhu léta a nyní v září se pokračuje
dál. Vítané jsou nejen ženy, které už cvičit
chodily nebo pravidelně chodí, ale i ty, které by
cvičení chtěly zkusit nově. Cvičí se každý čtvrtek
vždy od 19 - 20 hodin, cena 50,-Kč/hodinu
zůstává stejná. Cvičitelka Simona Šulcová je
ochotná cvičit i 2 x týdně (ještě i v pondělí), ale
samozřejmě jen v případě většího zájmu.

Zumba se zatím ve Zbelítově cvičit
nebude. Případní zájemci o Zumbu
lektorky
Jany
Miklavčičové
mohou
dojíždět na její lekce do Domu kultury
v Milevsku. V tanečním sále každé pondělí
od 18,45 – 19,45 hodin nebo od 20,00 –
21,00 hodin, cena 60,-Kč/hodinu.

≈ ≈ ≈
Paličkování, malování na sklo, zdobení ubrouskovou technikou –Přřednášku, která přiblíží
tyto ruční techniky, pořádá Obec Osek a tamní knihovna v pátek 5.října od 18 hodin, v přísálí
hostince U Splávku v Oseku, vstupné 20,- Kč. Program: ukázky technik a prodejní výstava výrobků.

≈

≈

≈

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V letošním školním roce je ve zbelítovské mateřské škole zapsáno dvacet tři dětí. Devět dětí
je místních, pět dětí z Milevska, další dojíždějí z Květova, Velké a z Oseka. Tři děti by měly v září
2013 nastoupit do školy. Jedenáct dětí je čtyřletých, šest dětí tříletých a tři děti teprve dvouleté.
Jelikož v oblasti školství se mzdové prostředky ze státního rozpočtu přidělují podle skutečného
počtu dětí a děti dvouleté, které mají omezenou délku docházky, se započítávají pouze jako 0,5
dítěte, nedosáhneme ani v takovémto počtu dětí plných úvazků. Z tohoto důvodu a z důvodu
zajištění bezpečnosti dětí bohužel nemůžeme zajistit takovou provozní dobu jako ve velkých
mateřských školách. Naproti tomu výhodou ve školkách a třídách s nižším počtem dětí je větší
prostor pro individuální přístup ke každému dítěti a vytváření pozitivního sociálního klimatu ve
třídě, bezpečné, pohodové a klidné atmosféry.
Po prázdninách na děti čekaly na zahradě mateřské školy nové hrací prvky, které slouží
nejen k zábavě, ale zároveň k rozvíjení schopností motoriky a koordinace pohybu dětí. Děti se na
nové hřiště těšily a přivítaly ho s nadšením. V měsíci září se mimo jiné věnujeme adaptaci nově
příchozích dětí a společnému vytváření pravidel pro soužití v mateřské škole. Ve středu 26. 9. se
chystáme do Milevska do DK na divadelní představení s názvem Včelí medvídci od jara do zimy... v
podání divadla Věž z Brna.
I v letošním školním roce jsme se přihlásili do soutěže pro školy a školky ve sběru PET lahví,
kterou vyhlašují Služby Města Milevska. V loňském školním roce jsme obsadili krásné čtvrté místo a
za toto umístění a za každý kilogram PET lahví celkem získali 2 962,- Kč, které využijeme pro nákup
tělovýchovného vybavení třídy mateřské školy.
za kolektiv Mateřské školy Skřítci Zbelítov
Hana Maťhová, ředitelka
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
24. listopadu (sobota)
ADVENTNÍ ODPOLEDNE S KVĚTINÁŘKOU
v sále kulturního domu,
od 16 hodin (Květa Komárková).

1. prosince (sobota)
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI,
v sále kulturního domu, od 15 hodin.

2. prosince (neděle)
NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
v zahradě MŠ, od 17 hodin.

8. prosince (sobota)
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY,
v sále kulturního domu, od 16 hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
sňatek uzavřeli
4.8. Lucie Jarošová a Lukáš Vlna
oslav ili jubileum
Jitka Kotrbová
50 let
Hana Klásková
50 let
Ladislav Medenci
60 let
Zdena Šatavová
60 let
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