ročník VI.

číslo 4

23. prosince 2016

výtisk zdarma

Rok 2016
Rok 2016 se pomalu stává historií, proto je na řadě
malé zúročení práce Vašich zastupitelů, ale i všech ostatních
aktivních občanů, kteří odvedli nemalý kus práce ku
prospěchu a radosti nás všech ve Zbelítově. Většinu čísla
proto věnuji s pomocí paní kronikářky především
vzpomínkám na krásné kulturní akce, které proběhly
v nedávné minulosti. Na úvod mi dovolte malou bilanci a
zamyšlení nad nedávnou minulostí a budoucností naší obce.
Nejrozsáhlejší akcí v posledních letech, finančně,
organizačně, rozsahem, ale i dosahem do budoucna, která
pokračovala letos a bude pokračovat i v roce příštím, je nově
vznikající „čtvrť“ pod Zlatinou, kde jak všichni víme, došlo
pravděpodobně vlivem narušení hydrogeologických
podmínek k propadům nově vybudovaných komunikací.
Tyto závady nás všechny velice mrzí, ale vzhledem
k dlouholeté záruce, podmíněné smlouvou a díky vstřícnosti
prováděcí firmy, je už naplánována oprava na jaro roku
příštího. Doufáme, že odstranění závad bude provedeno
kvalitně a dostatečně rychle, už jenom proto, že všechny
parcely byly prodány a už zde vznikají první domy, velmi
neradi bychom tak stavebníkům komplikovali transport
materiálu na stavby nad míru nezbytně nutnou. Navazující
akcí je podmíněné vybudování centrální čistírny odpadních
vod (ČOV) pro tyto stavební pozemky, která přijde na řadu
právě v roce 2017. Na následující stránce naleznete rozpočet
obce pro příští rok, kde je vyčleněna částka 840 000,- Kč na
výstavbu čistírny a související úkony (položka 2321 6121).
Částka v bezmála čtyřmiliónovém rozpočtu obce nemalá,
avšak dlouhodobě plánovaná a nutná.
Oproti letošnímu roku pak rozpočet na straně
výdajů pro rok příští neobsahuje další výraznější změny
částek. Na straně příjmů předpokládáme vyšší příjem z daní
fyzických osob, celkově však příjmy nižší, protože
v rozpočtu pro rok letošní byla zahrnuta i nemalá částka
z příjmu za prodej výše uvedených parcel. Rozpočet pro rok
2017 je navržen jako vyrovnaný a pokud Vás zajímají
podrobnosti jednotlivých paragrafů (první čtyřčíslí kódu) a
položek (druhé čtyřčíslí), zadejte do svého internetového
vyhledávače toto heslo – Vyhláška č. 323/2002. Odůvodnění
výší jednotlivých částek Vám pak rádi podáme na některém
ze zasedání zastupitelstva, kde máte ze zákona nárok na
diskusi, námitky, protesty a vlastní návrhy, ať už se týkají
čehokoliv. Život v obci, potažmo celou tu naší křehkou
demokracii, řídí a tvoří občané aktivní, nikoliv lidé sedící a
láteřící doma v chalupě a sepisující urážlivé pamflety!
Každý rok mne zbelítovští přesvědčují o tom, že
tato obec má veliký potenciál, co se týká občanské
sounáležitosti. Každá akce uspořádaná z iniciativy obecního
zastupitelstva, ze strany hasičského sboru, z iniciativy
vznikajícího „svazu žen“ a dalších aktivních lidí, si vždy získá
nejen množství návštěvníků, ale hlavně dostatek
organizátorů a aktivně zapojených lidí, kterým, jak vidno,
hodně záleží na tom, aby se nám tu dobře žilo. Na druhou

stranu, mrzí mne věční hnidopichové se svou iracionální
záští, kterých naštěstí není mnoho, ale i drobné půtky mezi
lidmi, sousedy, které pak bez vysvětlení a upřímného ruky
dání občas odporně kynou a bolí.
Zbelítov je obec nemalá, jak se to vezme, možná se
s novými sousedy přiblížíme ke čtyřem stovkám obyvatel,
možná se nám ves vylidní. Nejsem schopen odhadnout
demografický vývoj ani po šesti letech v zastupitelstvu, ani
po čtyřiceti letech mého života zde, ani po více než čtyřech
stech letech žití zde mých předků. S velkou
pravděpodobností zde ale dožiji a možná marně doufám, že
tu zůstanou i mé děti. Ale hlavně proto jsem se díky Vám stal
zastupitelem, abych tu s pomocí Vás všech něco zanechal,
aby se tu líbilo a dobře žilo i generacím příštím.
Byl bych velice rád, kdyby se ještě za našeho
současného funkčního období začalo s řešením splaškové
kanalizace, nebo abychom rozhodli o jiném možném řešení
problému splaškových vod. Doufám, že právě výstavba
centrální ČOV pro nové parcely pod Zlatinou nám hodně
napoví a pomůže v rozhodování, jestli by nebylo lepší
navrhnout toto řešení pro celou obec, tudíž více společných
menších čistíren pro několik domů nebo ulic či přispět na
ČOV jednotlivým domácnostem, než budovat centrální
kanalizaci a čistírnu pro celý Zbelítov v ceně mnoha milionů
korun. A kdybychom pak nemuseli rozkopat celou obec kvůli
kanalizaci, mohlo by se začít s opravami „tankodromu“ přes
ves, protože na odvádění vyčištěných vod z domácích ČOV
není potřeba splašková kanalizace, stačí stávající vodoteče
nebo vsakovací pole. Přemýšlejte o tom, nechtěli byste, aby
Vám raději obec přispěla na pořízení moderního, legislativě
vyhovujícího vodohospodářského zařízení na likvidaci
splašků, než aby investovala do rozsáhlé akce a rozvrtala se
celá ves za drahý peníz? Jste ochotni se s více sousedy
domluvit na společné čistírně? Jste pro komunitní řešení?
Ať už bude vaše odpověď jakákoliv, jsem velice rád,
že má Zbelítov po letech „rozdrncané“ strohosti alespoň
krásně upravenou podstatnou část návsi, i když její úprava
stála nemalý peníz a ještě bude pokračovat. Jsem velice rád,
že se do Zbelítova podařilo nalákat další lidi, občany,
sousedy, kteří zde postaví rodinné domy. Jsem rád za
každičkou „drobnost“, jako novou prolézačku na hřišti pro
naše nejmenší, kterou jsme osadili letos. Jsem rád, že
Zbelítov žije i s poměrně skromným rozpočtem. Jsem rád, že
naše starostka je, jaká je, protože málokdy v životě jeden
natrefí na tak odhodlaného a pozitivního člověka. Jsem rád,
že máme skvělou účetní a šikovného a pracovitého
místostarostu. Jsem rád, že máme mladé, aktivní
zastupitelstvo a spousty dalších aktivních a za pecí
nesedících spoluobčanů. Jsem rád ve Zbelítově, tady s Vámi
a děkuji Vám za to!
Přeji Vám, vážení spoluobčané, klid a pohodu při
svátečním rozjímání a mnoho štěstí v roce příštím!
Váš Tomáš Přibyl – redaktůrek a hrdej zbelíťák

Rozpočet obce pro rok 2017
Příjmy
Třída l – daňové příjmy:
1111
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1113
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
1121
daň z příjmů právnických osob
1122
daň z příjmů právnických osob za obec
1211
daň z přidané hodnoty
1337
poplatek za komunální odpad
1341
poplatek ze psů
1351
odvod z loterií a podobných her
1361
správní poplatky
1511
daň z nemovitostí
Celkem

709 6000
87 200
865 000
11 000
1 580 000
175 000
7 300
14 800
2 000
122 200
3 574 700

Třída 2 – nedaňové příjmy
3399 2132
příjmy z pronájmu KD
3412 2132
příjmy z pronájmu tělocvičny

2 000
2 000

1031 5021
1031 5139
1031 5156
2212 5169
2212 5171
2229 5139
2321 5169
2321 5171
2321 6121
3111 5139
3111 5151
3111 5154
3111 5169
3111 5331
3314 5021
3314 5136
3314 5139
3319 5021
3319 5139
3329 5154
3329 5171
3399 5139
3399 5021
3399 5154
3399 5169
3399 5175
3399 5194
3412 5139
3612 5171
3613 5151
3613 5171
3631 5154
3631 5171
6171 5329
6171 5329
6171 5229
3639 5329
3639 5139

20 000
3000
2 000
50 000
181 100
10 000
24 000
265 000
840 000
2 000
15 000
130 000
150 000
80 000
9600
4 000
800
12 000
2 500
1 000
5 000
30 000
3 000
72 000
25 000
3 000
8 000
1 500
10 000
2 500
10 000
55 000
10 000
12 000
1 400
3 000
30 000
1 000

3612 2132
3612 2132
3639 2131
3725 2324
6171 2132
6310 2141
Celkem

příjmy z pronájmu bytu
příjmy z pronájmu pohostinství
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy Eko-kom
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z úroků

22 800
12 000
30 000
48 000
1 500
500
118 800

Třída 3 – kapitálové příjmy
3639 3111
příjmy z prodeje pozemků
Celkem

50 000
50 000

Třída 4 – Přijaté transfery
4112
neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Celkem

62 500
62 500

Celkem příjmy

3 806 000

Výdaje
pěstební činnost lesy dohody
lesy materiál
lesy PHM
silnice služby
silnice oprava
ost. záležitosti v silniční dopravě
kanalizace rozbor vody
kanalizace opravy
kanalizace a ČOV stavba
MŠ materiál
MŠ voda
MŠ el. energie
MŠ dovoz obědů
MŠ neinvestiční příspěvky
knihovna ost. osob. výdaje
knihy, tisk
knihovna materiál
kronika ost. osob. výdaje
kronika materiál
kaplička energie
kaplička oprava
kulturní záležitosti materiál
ostatní osobní výdaje KD
KD elektrická energie
KD nákup ostatních služeb
občerstvení – kult. akce
věcné dary obyv. jubilea
materiál tělocvična
byt. hospodářství oprava
pohostinství voda
pohostinství oprava
veřejné osvětlení (el. energie)
veřejné osvětlení oprava
Svazek obcí Milevska
Svazek obcí regionu Písecka
Svazek měst a obcí celostátní
veřejně prospěšné práce (VPP)
VPP materiál
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3639 5167
3722 5169
3741 5222
3745 5021
3745 5137
3745 5139
3745 5156
3745 5169
3745 5171
4351 5222
5512 5019
5512 5139
5512 5156
5512 5162
5512 5171
6112 5023
6112 5031
6112 5032
6112 5173
6112 5175
6171 5011
6171 5031
6171 5032
6171 5151
6171 5136
6171 5139
6171 5154
6171 5161
6171 5162
6171 5167
6171 5168
6171 5169
6171 5173
6310 5163
6320 5163
6399 5362
Celkem výdaje

VPP školení
3 000
uložení a svoz odpadů
330 000
záchranná stanice živočichů Makov
2000
péče o vzhled obce veř. zeleň ost. výd. 10 500
nákup DDHM
30 000
veř. zeleň materiál
15 000
veř. zeleň – PHM
20 000
veř. zeleň – nákup služeb
3 500
veř. prostr. – opravy a udržování
50 000
pečovatelská služba
15 000
SDH refundace školení
4 000
SDH – materiál
13 000
SDH – PHM
8 000
SDH – internet
3 500
SDH – opravy a udržování
10 000
zastupitelstvo obce(ZO)
590 000
ZO – povin. pojistné na soc. zab.
113 000
ZO – povin. pojistné na veřej. zdrav. 53 100
ZO – cestovné
10 000
ZO – pohoštění
5 000
platy zaměstnanců
150 000
povin. pojistné na soc. zab.
40 000
povin. pojistné na veřej. zdrav.
14 000
pitná voda
5 000
knihy, pomůcky, tisk
5000
nákup materiálu
27 000
elektrická energie
30 000
služby pošt
2 500
služby telekomunikací
5 000
školení
3 000
zpracování dat a služby související
40 000
nákup služeb
55 000
cestovné
2 000
služby peněžních ústavů
6 500
pojištění obce
37 000
platby daní obec.
11 000
3 806 000

Krátce ze zasedání zastupitelstva
Ze dne 19. října
Starostka obce informovala zastupitelstvo o
výpovědi z pronájmu pohostinství. Stávající nájemce pan
Milan Hanták po dohodě ukončí svou činnost dne 31. října a
předá veškeré náležitosti zástupcům obce.
Do vypsaného výběrového řízení na nového
provozovatele pohostinství ve Zbelítově se přihlásil jediný

zájemce, pan Ladislav Medenci ze Zbelítova. Zastupitelstvo
obce nového nájemce pohostinství jednomyslně schválilo,
pan Medenci začne s provozováním pohostinství dne 1. listopadu 2016 za roční nájemné 12 000,- Kč.

Ze dne 9. prosince
Zastupitelstvo obce jednomyslně a bez výhrad
schválilo rozpočet obce pro rok 2017.
V dalším bodě programu pak zastupitelé shrnuli
v diskusi letošní náročný rok a připravované projekty pro rok
příští, zejména dokončení nákupu bývalé prodejny, výstavbu

nové ČOV pod Zlatinou, na kterou bude podána žádost o
dotaci z Programu obnovy venkova a započne samotná
realizace. Závěrem starostka obce popřála všem
zastupitelům krásné prožití svátků vánočních a popřála
mnoho štěstí do nového roku.

Kultura
Setkání v MŠ

V říjnu letošního roku uplynulo 35 let od otevření
Mateřské školy ve Zbelítově. Při této příležitosti se 15. října
sešli její bývalí pracovníci. Pozvání přijal i bývalý předseda
MNV pan Kotrba a pásmo básniček zarecitovali její žáčci

z dob minulých. Přijelo nebo přišlo 15 bývalých kuchařek,
uklízeček, topič, učitelky a ředitelky. Ty starší si dnes užívají
zasloužený důchod, z těch mladších jsou ve většině případů
ředitelky mateřských škol. Společně si všichni zavzpomínali
na ta krásná a veselá léta v mateřské škole do dlouhých
nočních hodin.

Advent 2016
27. listopadu 2016 se ve Zbelítově opět rozsvítil
vánoční strom, letos obohacený o betlém ze sena v životní
velikosti.

V sále kulturního domu
připravily děti výstavu stavebnice
Lego a přednesly pásmo zimních
a vánočních básniček. Za
odměnu se jim potom otevřela
Ježíškova nebeská pošta, kde si
mohly napsat a poslat dopis
Ježíškovi. A poslat svá tajná
vánoční přání využili i někteří
dospělí. Nebeští poštovní andělé
odeslali do nebe 52 dopisů a
přání, a pokud máme správné
informace, v minulém týdnu jim
všem zase odepsal Ježíšek.
Pěknou předvánoční atmosféru a
pohodu
vyvolala
i
vůně
svařeného vína výborného domácího cukroví, štrůdlu a
vánoček.

Příprava adventu začala už v říjnu, kdy se sešla parta
nadšenců a pustila se do díla. Na sále postupně vznikaly
postavy do betléma a v jedné domácnosti se připravovala
stavba chléva pro jesličky. Na jevišti se postavily hezké kulisy
pro poštu a šikovné ženy napekly všechny ty dobroty na
stoly.
Podle reakcí zbelítovských občanů (a nejen
zbelítovských)
Pokračování na str. 4
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se letošní advent vydařil a tak nám
dovolte, abychom i Vašim jménem
poděkovaly všem, kteří se na jeho
přípravě a průběhu podíleli. A určitě
si zaslouží je všechny vyjmenovat:
Vlaďka a Rosťa Brožovi,
Marcela Bauerová, Zdena Dubová,
Kačka
Erfaňuková,
pan
Fořt
z Milevska (dřevěná zvířátka), Míša
Himmelová, Jaruška Hrůzová, Šárka,
Magda a Pavel Chvojanovi, Jituš
Kotrbová,
Maruška
Nováková,
Radka, Vašek ml., Vašek st. a Tomáš
Přibylovi, Lenka Řehořová, Alena Říhová a Petr
Zelený.
Starostka obce Markéta Honzíková a za kulturní
komisi Lída Přibylová.
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Mikuláš
Na první prosincovou
sobotu
odpoledne
pozvaly
mocnosti
pekelné
do
sálu
kulturního
domu
všechny děti a spolu
s nimi si zařádily na „
Pekelné
mikulášské
diskotéce“.
V pekle
i
v nebíčku
společně
přivítaly
Mikuláše
s andělem. Na váze se
ukazovalo, kdo zlobil a
kdo byl hodný, a
protože
ručička
směřovala téměř vždy
k nebíčku,
Mikuláš
všechny děti obdaroval.
Mnohdy ukáplo pár slziček a při básničce se
pořádně třásl hlásek. Po nadílce znovu s čerticí a
zlověstným Luciferem skotačily a tancovaly do
pozdních večerních hodin.

Střípky z kronik
Draní peří bylo přirozenou formou
dřívějšího společenského života na venkově, který
ženám umožňoval, aby si při své práci zpívaly,
Pokračování na str. 6
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vyprávěly různé historky a místní události (chcete-li drby) a
práce jim přitom zároveň lépe ubíhala. Na pecích nechyběly
ani děti, které si příběhy zapamatovaly a předávaly je potom
dál z generace na generaci.
Draní peří (též dračky, škubačky) byla velmi
praktická činnost, kdy skupina žen, většinou sousedek, za
dlouhých zimních večerů ručně oškubávala praporky
z ostnů, neboli brků z pírek husího nebo kachního peří. Draní
představovalo poměrně zdlouhavou práci, neboť každé
jednotlivé pírko muselo projít rukama žen, přičemž bylo
nutné dávat neustále pozor, aby nevznikl žádný rychlý
pohyb, kýchnutí nebo průvan, kterým by bylo nadrané peří
odfouknuto ze stolu pryč. Peří se dralo většinou pro
nastávající nevěstu, neb peřiny a polštáře tvořily základní
součást výbavy každé nevěsty. Poslední den draní peří, na
který se všechny ženský těšily, byl spojen s pohoštěním a
říkalo se mu doderky nebo doderná.

Společenská kronika
Oslavili jubileum:
Kotrbová Anna
Petřík Josef
Procházka Karel
Přibyl Václav
Seitlová Eva
Šimák Jaroslav
Procházková Marie
Hroudová Iva
Kožmín Stanislav

75 let
75 let
75 let
65 let
65 let
65 let
60 let
50 let
50 let

Přehled plánovaných akcí
Dne 24. prosince 2016 v koupališti pod hospodou
ve 13:00 hodin
Vás zbelítovští otužilci zvou na

VÁNOČNÍ KOUPEL
Dne 24. prosince 2016 u kapličky na návsi
v 15:00 hodin
Vás obecní úřad zve na

VÁNOČNÍ TROUBENÍ
Dne 25. února 2017
v sále KD
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov tradiční

HASIČSKÝ BÁL
k tanci a poslechu hraje kapela

Gentleman
Jaromíra Kašpara
Na fotografii Vám chci ukázat, že něco z těch starých časů se
ve Zbelítově dodrželo dodnes. Snad se zbelítovské dračky
nebudou zlobit, že zveřejňuji jejich práci, ale dnešní děti a i
mnozí mladí si dnes vůbec nedovedou představit, co to
draní peří je.
Vážení a milí občané naší hezké obce, děkuji Vám za
přízeň a za podporu mých aktivit co se kultury v obci týče a
přeji Vám krásné pohodové vánoce a do nového roku
mnoho štěstí, úspěchů v pracovním i osobním životě a
hlavně hodně a hodně zdraví, abychom se setkávali i nadále.

únor/březen 2016
v sále KD
bude uspořádán tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL
Termín bude upřesněn!
březen 2017
v sále KD
se zbelítovské ženy a senioři mohou těšit na

OSLAVU MDŽ
a
VEČÍREK PRO SENIORY
Podrobnosti budou upřesněny!

Vzpomínka

Kronikářka obce Lída Přibylová

Poděkování
Vážení spoluobčané, uběhl nám další společný rok.
Děkuji Vám za projevenou přízeň a přeji krásné
prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a do
nového roku jenom to nejlepší!
Starostka obce Markéta Honzíková

Dne 7. ledna 2017 uplynule 10 let od úmrtí
mého manžela a našeho tatínka, pana
Josefa Kortana.
Prosíme všechny, kteří ho měli rádi,
o tichou vzpomínku.
Manželka, dcery, zeť a sourozenci s rodinami
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