ročník VI.

sloučené číslo 2 a 3

12. října 2016

výtisk zdarma

Aktuálně
Po opětovně horkém létě se k vám do poštovních
schránek konečně dostává výtisk Zbelítovského zpravodaje
(ZZ), tentokrát jako sloučené dvojčíslo. Léto bylo nejen horké,
ale také velice náročné na množství práce, kterou jsem musel
vykonat v profesním i osobním životě, proto jsem s laskavým
svolením paní starostky odložil práci na informačním
čtvrtletníku naší obce na klidnější podzimní období a sloučil
zprávy a zajímavosti ze dvou kvartálů do jednoho vydání.
Dychtivým čtenářkám a čtenářům se tímto omlouvám a přeji
pokud možno příjemné počtení.
Tomáš Přibyl, redaktor
V předchozím vydání ZZ jsme přinesli informace o
zdárném dokončení akce výstavby nových stavebních parcel
v lokalitě pod Zlatinou, včetně dokončení administrativních
úkonů. V současné době jsou již všechny parcely prodány a
noví majitelé pozemků ve Zbelítově si vyřizují potřebná
povolení k zahájení staveb rodinných domů. Obec nyní ještě
řeší podmíněnou výstavbu čistírny odpadních vod a také
nepříjemnou záležitost reklamace, protože se části nově
vybudované komunikace a chodníků propadají. Přes
provedené zkoušky kvality provedených prací v závěru
realizace stavby bohužel došlo k těmto problémům a obec
nyní žádá po prováděcí firmě nápravu. Doufáme, že tato
nepříjemná záležitost bude v dohledné době vyřešena a
novým sousedům se u nás v obci bude líbit. Vítejte!
Jednou z velmi pozitivních zpráv je změna majitele
budovy bývalého kravína, který se chystá tuto dlouho
chátrající nemovitost přebudovat na truhlářskou dílnu. Ze
strany obce již byly učiněny důležité kroky kvůli absenci
příjezdové komunikace k tomuto objektu. Došlo ke směně
některých pozemků se soukromými majiteli a příjezdová
komunikace by měla být napojena na silnici od hasičské
zbrojnice ke školce, směrem přes potok podél bývalé vodárny
u obecních garáží a odtud k bývalému kravínu, přičemž
vybudování komunikace bude financovat nový majitel
nemovitosti.
Jedním z dalších dlouhodobě plánovaných a nyní
zdárně dokončených projektů, je dokončení revitalizace naší
návsi, kterou opět po výběrovém řízení realizovala firma
PARK+ z Milevska. Klikatící se cestička, parkové prvky a
obnovená zeleň ve druhé etapě přišla na částku 341 140,- Kč.
Připomínáme, že část peněz (200 tis. Kč) na tuto akci získala
obec z grantového Programu obnovy venkova. Po dlouhých
letech tak má Zbelítov konečně centrum staré části obce
vzhledné a vkusné, hodné tohoto historického místa.
Doufáme, že se v budoucnu podaří také dokončit
opravu komunikace na návsi a přes celou obec. Zde musíme
zdůraznit, že „likvidaci tankodromu“ přes ves brání především
tři věci. Dokončení projektu centrální kanalizace a ČOV (nebo
realizace jiného schůdného řešení problému splaškových vod
– pracuje se na tom) a přeložka vzdušných vedení elektrického
proudu do země (dlouhodobý plán společnosti E-ON),

abychom v budoucnu nemuseli do nově položeného povrchu
zasahovat. A také absence vhodných grantových programů
v naší zemi (potažmo v EU), protože malé obce naší velikosti
mohou takové akce pořádat ze svých rozpočtů bez přispění
dotací pouze výjimečně, především tehdy, mají-li dostatečné
příjmy z daní soukromé sféry, či dostávají-li státní subvence
kvůli nějakému typu veřejného zájmu. Zbelítov mezi takové
obce nepatří a pokud výše uvedené podmínky splněny
nebudou, nejspíš nám nezbude nic jiného, než záplatovat díry
po kouskách, tak jak to v Čechách umíme nejlépe, že ano?

Žádáme občany, kteří odkládají nebezpečný a
další odpad u obecní garáže (u vodárny), aby
tak činili pouze po předchozí telefonické
domluvě s panem místostarostou!
Telefon: 778 093 343
Děkujeme!
Upozorňujeme, že splatnost poplatků za
odpad pro II. pololetí, byla do konce měsíce
září. Opozdilci mohou bezhotovostně zaplatit
na účet č. 0640997339/0800, variabilní symbol
133700xxx (na místo xxx zadejte číslo popisné
vaší domácnosti).
Zaplatit můžete také hotově paní starostce na
Obecním úřadě v době úředních hodin.
Žádáme občany, aby dodržovali stále platnou
obecně závaznou vyhlášku č. 5/1995, čl. IX,
odst. 1 – zákaz rušení klidu v neděli a ve svátek.
Zákaz se mimo jiné týká hlavně používání
zařízení, která vytvářejí nadměrný hluk, tedy
motorových pil, křovinořezů, cirkulárek a
dalších hlučných strojů.
Děkujeme!

Krátce ze zasedání zastupitelstva
Ze dne 3. června
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo závěrečný účet
hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2015. Příjmy celkem
byly 3 892 733,- Kč, krátkodobý úvěr na výstavbu parcel
v lokalitě pod Zlatinou 5 422 830,- Kč, výdaje celkem
9 806 109,- Kč. Obec v loňském roce hospodařila se
schodkem 332 897,- Kč (kryto přebytkem ve výši 354 678,Kč z hospodaření v roce 2014).
ZO schválilo prodej stavebních parcel v lokalitě pod
Zlatinou – parcelní číslo 452/1 o výměře 919 m² a parcelní
číslo 452/22 o výměře 976 m² za částku 500,- Kč za m².
Všechny stavební parcely v dané lokalitě mají nyní již
majitele, kteří vyřizují povolení pro stavby rodinných domů.
ZO schválilo směnu pozemků parcelní číslo 618 o
výměře 2 373 m², parcelní číslo 637 o výměře 1115 m²,
parcelní číslo 615 o výměře 2062 m², 649/17 o výměře 4024
m² a parcelní číslo 559/1 o výměře 3813 m² v katastrálním
území obce Zbelítov. Směna bude se Zemědělským
družstvem Milevsko, Zemědělským družstvem Hrejkovice a
jedním soukromým vlastníkem. Směna se týká pozemků
nutných pro vybudování příjezdové komunikace k budově
bývalého kravína.
Starostka
seznámila
zastupitelstvo
obce
s poptávkovým řízením na Obnovu zeleně na návsi
v katastrální území obce Zbelítov. Nabídku, která splňovala
podmínky, splnila firma Park+ ing. Václava Šmejkala z

Milevska za částku 341 140, -Kč, vč. DPH. ZO tohoto
dodavatele bez výhrad schválilo.
Zastupitelstvo vybralo nový herní prvek na hřiště
pod řadovkami, který nahradí část stávajících ocelových,
které bohužel nevyhovují současným normám pro dětská
hřiště (certifikovaný herní prvek v ceně 84 878,- Kč vč. DPH
byl osazen v měsíci září, v okolí ještě bude nutné provést
drobné terénní úpravy, pozn. red.).
Starostka seznámila ZO s občanskou žádostí na
prominutí poplatku za domovní odpad. ZO tuto žádost
nepodpořilo, jelikož Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích neumožňuje žádné úlevy za svoz domovního
odpadu.

V měsíci listopadu bude přistaven kontejner na
dřevní odpad – větve z řezů stromů. Přesný
termín bude upřesněn na úřední desce OÚ,
bude se jednat o jednu listopadovou sobotu a
kontejner bude v určené časy k dispozici na
více místech v obci.
Netýká se shrabaného listí, to můžete
kompostovat ve vlastním kompostéru, na
vlastním kompostu nebo odvézt do obecní
kompostárny pod Zlatinou!

Ze dne 28. září
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření,
které upravuje předpokládanou výši příjmů do obecní
pokladny. Protože pozemky v lokalitě pod Zlatinou byly
prodány již letos, budou celkové příjmy obce oproti
původnímu plánu vyšší.
Starostka obce představila zastupitelům plán
projektů pro příští rok. Protože bude nutné realizovat
čistírnu odpadních vod pro novostavby pod Zlatinou,
pokusíme se v roce 2017 získat grant z Programu obnovy
venkova (POV) a začít s vlastní realizací ČOV. Vzhledem
k předchozím náročným projektům realizovaným letos a
vloni, je tento projekt jediný větší plánovaný pro příští rok.
Pokračuje také jednání o odkupu bývalé budovy obchodu a
kroky nutné k realizaci přestavby budovy bývalého kravína
na truhlárnu, tedy jednání s majiteli pozemků nutných
k vybudování přístupové komunikace.
Zastupitelstvo obce schválilo věcné břemeno firmy
E-ON na pozemku 453/1, které se týká kabelové přípojky k
novostavbě na pozemku 453/61 v lokalitě pod Zlatinou.
Na pořadu zasedání ZO byly dále především
informace starostky obce. Nejprve oznámila zastupitelům,
že Místní akční skupina (MAS) Střední Povltaví vrátila půjčku
17 000,- Kč na „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Milevsko“, kterou ZO schválilo dne 16. března 2016 (viz. ZZ
1/2016).
V dalším bodě informovala zastupitele o zájmu
nestátního neziskového zařízení Milísek z Milevska o
pronájem spodního patra v budově mateřské školy. Centrum
Milísek má zájem o vybudování „Příměstského tábora“ a
v budoucnu možná i přesun celého centra k nám do
Zbelítova, byly by však nutné stavební úpravy. Protože již
Zbelítovský zpravodaj 2-3/2016 – strana 2

skončila pětiletá udržitelnost projektu, ze kterého byla
realizována přestavba spodního patra na tělocvičnu, jsou
stavební úpravy možné, ale pro provoz centra je nutná
rekonstrukce sociálního zařízení a úprava vytápění. Proto
budou nutné úpravy nejprve oceněny, porozhlédneme se po
vhodném grantovém programu a až poté by se rozhodovalo
o případné realizaci. V první řadě pozve starostka obce na
příští zasedání ředitelku centra Bc. Lenku Bečkovou, aby
zastupitelům a všem případným zájemcům z řad obyvatel
osvětlila své záměry.
Poté starostka přednesla žádost Záchranné stanice
živočichů Makov o příspěvek na provoz. Zbelítov před
časem na provoz stanice přispíval, starostka tento záměr
podporuje a navrhla jej vložit do výdajové části rozpočtu
jako jednu z pravidelných položek (3000,- Kč ročně).
Následovalo projednání stížnosti jedné obyvatelky
obce na sousedské soužití a na nečinnost zastupitelstva
v těchto záležitostech, spolu s vyčíslením údajné újmy na
zdraví a majetku. Tato občanka je notorickou stěžovatelkou,
kontaktuje nejen zastupitelstvo, ale i další instituce a již byla
se svými stížnostmi odkázána na občanskoprávní soud,
který, shledá-li stížnosti na porušování občanského soužití
na základě důkazních materiálů a svědectví jako oprávněné,
rozhodne o případné nápravě škod. Zastupitelstva obcí mají
v takových případech pouze omezenou nebo žádnou
pravomoc (viz. článek na vedlejší stránce), proto byla
stížnost odložena.
Dále starostka obce přednesla žádost turistické
oblasti Toulava o příspěvek na provoz. Protože na provoz
přispívá již Svazek obcí Milevska (SOM), jehož je Zbelítov
součástí, starostka samostatný příspěvek obce prozatím nePokračování na str. 3

Pokračování ze str. 3
-doporučila. Příspěvek by činil cca 3000,- Kč ročně.
V posledním bodě programu pozvalo ZO na jednání
pana Milana Hantáka k podání vysvětlení provozních
záležitostí v pohostinství. S ním se zastupitelé sešli, kvůli
několika stížnostem a neshodám se smlouvou o pronájmu,
již v měsíci červenci. Především proto, že pan hospodský
odmítá elektronickou evidenci tržeb a obec chce dále
pronajímat hospodu pouze řádnému podnikateli k
provozování pohostinství, shodlo se zastupitelstvo po
vzrušené debatě na výpovědi smlouvy. Ta byla podána, trvá
dvouměsíční výpovědní lhůta a nyní je vyhlášeno výběrové
řízení na nového provozovatele pohostinství ve Zbelítově.

Obec Zbelítov vypisuje výběrové řízení
na pronájem pohostinství v obci
Zbelítov od 1. listopadu 2016. Zájemci se
mohou písemně hlásit do 15. října 2016.
Podrobnější informace na Obecním
úřadě Zbelítov.

malé -Velké zprávičky (tisková zpráva SMO ČR)
Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká
Přetiskuji podstatnou část tiskové zprávy Svazu měst
a obcí České republiky (SMO ČR), která se týká dlouhodobého
a mnohde narůstajícího problému s rušením nočního klidu.
Toto sdělení, opírající se o nález Ústavního soudu ČR a
metodiku Ministerstva vnitra, může pro všechny v noci spící
občany znamenat problém. V kostce – obce a orgány státní
správy, potažmo policie, budou mít stále svázané ruce v práci
s hulváty, rušícími noční klid na „rodinných“ akcích, obce pak
čeká další úprava vyhlášek.
PRAHA, 1. září 2016 - Řada akcí, které se nedají
předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z
dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00
h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto
kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak
měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce
(OZV). Jak situaci řešit, aby se zachoval zdravý rozum a lidé,
kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase na veřejných akcích,
se nemuseli posílat domů? Potřebnou metodiku připravilo
Ministerstvo vnitra (MV). To také říká, že rodinných oslav
se daná věc nikdy netýkala a týkat nebude. Takové události
se hlásit nikam předem nemusí a muset nebudou.
Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má
lépe popsat akce, které bude potřeba v obecně závazné
vyhlášce v kontextu s výjimkami z nočního klidu uvádět.
Tedy události předvídatelné i nahodilejšího charakteru například koncerty, setkání s rodákem, který získal
významné ocenění apod. Termín konání nahodilejších akcí

by se měl podle resortu nově oznamovat 5 dnů dopředu
(dříve se jednalo o 15 dnů), a to na úřední desce a internetu
obce či města.
„Je třeba najít takové řešení, které bude v souladu s
nálezem Ústavního soudu. Mezi akce dané do vyhlášky by měly
patřit například národní soutěže či různá mistrovství.
Zjednodušeně události „nadmístního“ charakteru. Nelze totiž
předvídat, kdo vyhraje a je logické, že pokud se tak stane, lidé
budou chtít slavit i po desáté hodině večer,“ říká předseda
Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.
Ministerstvo vnitra situaci, která souvisí s nočním
klidem v obcích, analyzovalo. Z průzkumu vyplynulo, že
povolování výjimek se týkalo asi 200 obcí ročně a nikdy se
nejednalo o rodinné oslavy. Dané věci se týkalo také
poslední jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministrem
vnitra. Vzor obecně závazné vyhlášky je už podle resortu
hotový stejně jako metodika.
Ti nahluchlí pánové legislativci asi nikdy neslyšeli
daleko nesoucí se basy z některé ze stále častějších akcí, které
již delší čas vydávají pořadatelé za soukromou oslavu, přitom
se evidentně jedná o „těžce výdělečné sjezdy feťácké
subkultury“ za zvuku mohutných aparatur! Hanba!
Na druhou stranu, těžko si může a vlastně i mohl
kdokolif z Vás stěžovat, že jsme proti rušení nočního klidu na
grilovací párty vašich sousedů nezasáhli nebo rovnou nevolali
zásahovou jednotku či bombardovací letectvo NATO!
Tomáš Přibyl

Z hasičské zbrojnice
Letošní rok přinesl našim soutěžním družstvům
řadu úspěchů na hasičských kláních, tím největším je
absolutní vítězství soutěžního A týmu mužů v kategorii
Klasik po „sedmi“ kolech „O putovní pohár OSH Písek
2016“, které kazí snad jen sporné anulování výsledků
soutěže u nás ve Zbelítově. Tým B zbelítovských mužů
se letos v kategorii Open umístil na místě pátém a naše
ženy obsadily třetí místo v kategorii Klasik. Nemalé
úspěchy zaznamenalo také naše družstvo mladých
hasičů, když obsadilo třetí místo v kategorii mladších na
okresní soutěži „O putovní pohár starosty OSH Písek
2016“. V podzimním kole hry Plamen 2017 pak naši mladí
hasiči v kategorii mladší obsadili místo druhé. Více
informací přineseme v příštím vydání ZZ.
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Z historie
Střípky ze zbelítovských kronik
Střípky
z obecních
kronik,
tentokrát o daních, odvodech a různých
poplatcích (příspěvek vypsán pouze
z první pamětní knihy)
Obec Zbelítov a celý její katastr
náležely vždy k panství premonstrátů
v Milevsku a občané byli vždy povinni
robotovat na jejich panství, kronikář
zmiňuje robotu ruční nebo pěší a to
v určených dnech (podle mne to byla
tedy vlastně taková daň). O tento
pracovní pořádek se musel starat
rychtář. Těmto povinnostem robotním
byl učiněn konec dne 7. září 1848 a po
zrušení roboty byly zřízeny vyvazovací
komise okresního města Tábor. Obec
obdržela soupis všech nemovitostí,
kterým ruší pěší robotu ročních 210
dnů. Kronika uvádí celý soupis, a koho
se týkal (doslovné přepsání by zabralo
celou jednu stranu). Tabelou, která byla
sepsána, vykoupili si domkáři uvedený
povinný plat a tato výkupní listina již
nebyla odevzdávána na panství, nýbrž
zůstávala obecní pokladně. Každý
poddaný se stal plným vlastníkem svého
majetku, byl za malou náhradu zproštěn
všech robot, poplatků a dávek pro
vrchnost. Vrchnosti byla odňata všechna
veřejná pravomoc a byla přenesena na
úřad okresní.
Jako další daň, nebo spíše
poplatek, zmiňuje kronika vyvazovací
listinu
pro
obec
zbelítovskou
z patronátu kostela (určité obce po
postavení kostela sv. Bartoloměje na
náměstí platily vyměřenou dávku) z roku
1886, na které byla vypsána jména
osadníků a vyměřena dávka novoroční
s celkovou sumou 16 zlatých 50
krejcarů. Každý jednotlivý majitel měl
uloženo platit 50 krejcarů a bylo jich 33
poplatníků. Tuto částku měl starosta
vybrat a poukázat c.k. bernímu úřadu
v Milevsku. Celková suma pro přifařené
obce byla 219 zlatých.
Starousedlíci gruntovní v obci
také platili nadaci milevskému klášteru
zvanou „železná kráva“. Účel tohoto
platu byl, že občané v obci měli
zajištěnou sýpku obilí na fasovním
špejcharu kláštera, kam své obilí
dodávali k uskladnění v případě neúrody
v obci nebo živelné katastrofy, aby
poddaný lid nezhynul hlady. Tento
poplatek činil ročně 60 krejcarů a byla
tato povinnost zapsána v zemských
knihách v Praze. Tento poplatek byl od
roku 1863 stanoven zákonem. Obecní
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zastupitelstvo platilo tento poplatek
z obecní pokladny až do roku 1910, do
roku 1914 si jej platili občané sami a
vypuknutím l. světové války tento
poplatek zmizel.
Také za určité výkupné měla
naše obec nárok na vykonávání
povinností
kněžských
zdarma
(zaopatření nemocného, kdy přijel kněz
vlastním kočárem, také na křesťanská
cvičení a další).
Také odpradávna se nachází ve
spisech, že za obec dávali každý rok na
mši svatou a to např. v roce 1865 60
krejcarů, v roce 1880 l zlatku 43 krejcary
a od roku 1900 2,86 Kč.
Asi od roku 1807 chodily děti
z obce do školy do Milevska a za to se
vybíral plat od rodičů podle soupisu,
který provedl učitel. Třeba ve školním
roce 1870-71 bylo sepsáno 39 dětí
zbelítovských a vybráno bylo 121 zlatých
68 krejcarů. Rolník platil 5 zlatých 20
krejcarů, chalupník a domkář 3 zlaté 12
krejcarů, nádeník a nájemník 2 zlaté 8
krejcarů a to na celý rok za l dítě.
Poplatek se také odevzdával
c.k.
bernímu úřadu v Milevsku. Ale také na
školní výlohy ještě připlácela obec a to
třeba v roce 1865-66 celkem 11 zlatých
50 krejcarů.
V roce 1877 byla postavena
nová škola a za postavení byl vybírán
poplatek, který byl rozvrhnut podle
velikosti majetku a asi do čtyř splátek.
Celý statek měl povinnost platit 66
zlatých 19 krejcarů, dvoutřetinový grunt
47 zlatých 77 krejcarů, půlláník 36
zlatých 42 krejcarů, obec 36 zlatých 57
krejcarů, chalupník 3 zlaté 27 krejcarů.
Pozemkové daně se platívaly již
dávno, zvláště citelné byly po třicetileté
válce, kdy bylo všechno zpustošeno.
Daně zapisovali starostové do velké
knihy, každý měl svůj list a za celou obec
se opět odváděly na berní úřad. V roce
1866 činila daň 682 zlatých 24 krejcarů,
v roce 1898 už 799 zlatých 46 krejcarů.
Obec
také
vybírala
od
jednotlivců dávky z dobytka, husí,
komínů a dávky z potravin (lidově akcíz).
V roce 1907 bylo vyhlášeno
všeobecné hlasovací právo pro všechny,
kteří dovršili 24 roku (to byl v té době
věk plnoletosti). Dříve, tedy do roku
1907, volili voličové jenom ti, kteří platili
přímou daň od 10-ti zlatých, později od
5-ti zlatých.

V době první světové války byl
nedostatek
všeho,
proto
byly
vypisovány válečné půjčky. Každý vojín,
který se chtěl podívat domů, musel
upsat válečnou půjčku, podle toho jak
byl zámožný (100, 150 i více korun).
Také rolníci, kteří měli větší statek, když
upsali válečnou půjčku, nemuseli na
vojnu narukovat. I obce byly nuceny
půjčky upisovat. Zbelítov v roce 1917
upsal půjčku ve výši pateronásobného
obnosu předepsaných daní v obci a
splatil dluh spořitelně v Milevsku až
v roce 1919.
V roce 1919 nastalo kolkování
peněz. Každý papírové peníze musel
odnést do Milevska na berní úřad, kde
peníze byly kolkovány a polovina byla
každému vrácena zpět. Druhá polovina
zůstala na úřadě a tou byla po delší
době vyrovnávána daň z majetku. Kdo
měl větší částku peněz, byly přiděleny
státu. Potom byla ze zjištěného majetku
vyměřena dávka z majetku nad 1000 Kč
a dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí
od r. 1914. Byly zavedeny daně z obratu,
důchodová daň, zemědělská a masná
daň (ta se platila při domácí porážce
vepře, což musel každý ohlásit předem
na berní úřad a dle zdanění předem
zaplatit podle váhy kusu).
A také již obec nevyplácela
z obecní pokladny žádný příspěvek
rekrutům na odvod na vojnu.
V roce 1927 postihlo obec
krupobití, škoda byla odhadnuta na 60%
a zemědělci obdrželi na základě žádostí
slevu na pozemkové dani.
Dobu v druhé světové válce
nepopisuji se všemi dávkami, soupisy,
kontingenty a příděly, ty si zaslouží
zvláštní článek. Po druhé světové válce
se začala obracet politická situace a razil
se názor, že všechno je všech a měnily
se majetkové poměry všech občanů.
Uvedu jeden příklad z roku 1946 a to
dávky přírůstku majetku. V listopadu
tohoto roku bylo vyhlášeno všeobecné
přihlášení vázaných vkladů a všech
majetků zemědělských a lesních pro
účely dávky z majetku. Jedna domácnost
měla nárok z vázaných vkladů, muž i
žena, po 20.000,- Kč, každé dítě 5000,Kč, z kterých daň z přírůstku se neplatila.
Kdo měl více peněz na vázaném vkladu
přes své krytí, zaplatil každý dávku
z přírůstku. Rodina mající majetek měla
nárok na odhadní cenu svého majetku
každý člen 150.000,- Kč a každé dítě
Pokračování na str. 5
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50.000,- Kč. Kdo měl větší majetek přes
své odhadní krytí, zaplatil přírůstkovou
dávku z majetku. To znamená, že velký
rolník, který měl zděděný majetek ve
velké odhadní ceně, musel z něho
zaplatit daň. Tím se začínalo vyhledávání
tzv. vesnických boháčů. K tomu sloužily

přihlášky a ty byly dvoje. První měli
drobní zemědělci a dělníci a druhou
všichni ostatní majitelé, kteří měli
majetek nad 20.000,- Kč vázaného
vkladu a majetek v hodnotě nad
100.000,- Kč. Do přihlášek museli všichni
vypsat všechny životní pojistky, cenné
papíry, členské příspěvky u družstev,

v mlékárnách, v záložnách, zaplacené
dluhy, sirotčí peníze atd.
Tolik
dnešní
příspěvek,
z kterého je patrno, že se poplatky a
daně platily a i my dnes platíme a platit
se bude i v budoucnu (a kdo ví z čeho ze
všeho).
Kronikářka obce

Kultura
Slet čarodějnic
Na konci dubna se to ve Zbelítově hemžilo babami čarodějnými, posedávaly a postávaly leckde na plotech, zídkách,
v předzahrádkách, ale i na motocyklu. Večer 30. dubna pak zpečetila jejich osud hranice na Pahorkách a nezbylo po nich ani
zblo! Možná, že se ve vsi objeví zase příští rok a za zapojení do akce v tom letošním všem jejich tvůrcům děkujeme.
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Pirátský den
Prázdniny začaly dětem ve Zbelítově Pirátským
dnem, 2. července se na hřišti pod řadovkami sešlo přes
40 malých pirátů a námořníků a s nimi i spousta starých
mořských vlků. Soutěžilo se v 8 disciplinách a za splnění
každé z nich dostaly děti malou odměnu. Nakonec
všechny společně hledaly ukrytý poklad. Program
zpestřila ukázka výcviku psů, kterou předvedl klub
Olšinky z Milevska s 13 pejsky.

Celé odpoledne bylo i pěkné
počasí a piráty neohrozila žádná bouře a
všichni dopluli k Ostrovu pokladů bez
ztrát a v pořádku. Ale než se piráti
dostali k pokladu, strhla se mezi nimi
pořádná bitka. Všem malým pirátům
patří dík za jejich odvahu a statečnost,
se kterými podstupovali jednotlivé
úkoly.
A velké poděkování patří
pirátkám a námořníkům, kteří zajišťovali
hladký průběh celého odpoledne:
Z. Dubová, M. Nováková, J. Kotrbová,
Magda, Šárka a Jaruška Hrůzovi, M.
Himmelová, L. Řehořová, M. Bauerová,
Linda a Radka Přibylovi, V. Brožová , V.
Přibyl st.
O plné žaludky se postarali
vysloužilí piráti K. Himmel, P. Řehoř, V.
Přibyl ml. a živý papoušek v Hospodě u
vohlodaný hnáty. Celou akci připravila
kulturní komise při OU , paní starostka a
významnou měrou se podíleli také
sponzoři K. Himmel, J. Hrůza, Jednota
Milevsko, SDH Zbelítov a M.Himmelová
a L.Řehořová. Poděkování patří i dalším, kteří pomohli a to
P. Chvojanovi, V. Duškovi, Z. Procházkovi a L. Kašparovi.
Děti, za rok se na Vás budeme zase těšit a to
„Pojedem do Afriky, pojedem do Zimbabwe...“
Váš nejstrašnější pirát Lída Přibylová. AHOJ!
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Hawaii párty
V sobotu 24. září propukla v sále
kulturního domu nefalšovaná havajská párty za
zvuku rockové kapely Scarlet z Líšnice. Večer
zpestřilo vystoupení „Místní akční skupiny
divoženek“, zbelítovští hasiči zde po posledním
kole okresní soutěže v Miroticích oslavili konec
soutěžní sezóny a prvenství A týmu mužů a
celkem se „zájezdu“ na Hawaii zúčastnila zhruba
sedmdesátka účastníků. ALOHA!

Vítání občánků
V sále kulturního domu opět po roce
přivítaly starostka obce Markéta Honzíková
s kronikářkou obce Ludmilou Přibylovou nové
občánky obce. Letos se narodili jen samí kluci Michal Martinka, Dominik Perníček a Samuel
Přibyl, recitál na uvítanou do života přednesli
Kateřina a Lukáš Čunátovi a Petra Honzíková.

Z mateřské školy Skřítci

Výzva
Vážení spoluobčané, za dva měsíce tu máme opět
to krásné předvánoční období – advent. Již několik let je
jeho zahájení spojeno s rozsvícením vánočního stromu a
malým kulturním programem nebo výstavou. Velmi oblíbený
býval adventní jarmark, který by se mohl obnovit.
Využíváme tedy této příležitosti a prosíme kohokoliv z obce
o jeho obnovení a uspořádání (samozřejmě za podpory obce
a jeho kulturní komise). A uvítáme i jakýkoliv další nápad na
uspořádání pěkného adventního odpoledne. Své
náměty a připomínky můžete sdělit (co nejdříve)
paní Lídě Přibylové (tel. 602106649) nebo paní
starostce na Obecním úřadě.
A protože Vaše děti dostávají často pod
stromeček stavebnici Lego, chce letos o adventu
kulturní komise připravit výstavu toho, co všechno
právě děti umí s kostek Lega postavit. Myslíme, že
někdy ani nedokážeme ocenit jejich šikovnost a
představivost a bylo by škoda, aby se nepochlubily
svou zručností nám ostatním. Skládat mohou i
rodiče, nebo spolužáci ze školy. Krásně by
rodinkám ubíhaly podzimní podvečery a dílka
budou určitě obdivovat všichni, kdo na výstavu
přijdou. Fantazii se meze nekladou, ani počet
nebude nijak omezen, takže začněte už dnes.
Za případnou pomoc a zájem udělat něco
pro ostatní občany děkuje kulturní komise při OÚ
Zbelítov.
Zbelítovský zpravodaj 2-3/2016 – strana 7

Letošní školní rok v Mateřské škole Skřítci byl
poslední pro naše čtyři předškoláky, kteří od září nastoupili
do základní školy. Naopak ve školce jsme přivítali tři nové
děti. V pátek 29. dubna přišla k zápisu dvouletá holčička ze
Zbelítova, tříletý chlapeček z Květova a téměř čtyřletá
holčička také z Květova. Ze současných dvaceti šesti dětí jich
tedy bude v novém školním roce zapsáno dvacet pět.
V pátek 13. května jsme navštívili výstavu zvířat ve
výstavní hale Českého svazu chovatelů v Milevsku. Děti si
zde mohly prohlédnout i pohladit různá plemena králíků,
holubů, drůbeže, ale i ovečky, jehňátka, kozy, prasátka a
včelky. Odvezly si také drobné dárky k blížícímu se svátku
dětí.
Rodiče a ostatní příbuzné jsme přivítali v mateřské škole 19.
května odpoledne na tradiční květnové besídce. Děti si
připravily pásmo básniček a písniček o mamince, o miminku
a o tom, jak rychle roste a co se všechno postupně učí. A
protože jsme skupina heterogenní, na závěr se děti rozdělily
do tří skupin podle věku a zacvičily podle hudby. Nejmladší si
vzaly na pomoc plyšové medvídky, starší holčičky pompony
a starší kluci PET lahve.

Pokračování na str. 8
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I letos jsme se přihlásili na Sportovní hry mateřských
škol. Deset nejstarších dětí reprezentovalo naši MŠ v pěti
sportovních disciplínách 26. května v Milevsku na
fotbalovém stadionu. Ani ostatní děti nezůstaly ve školce a
odjely sledovat a povzbuzovat naše sportovce. Samy si pak
mohly také vyzkoušet některé sportovní disciplíny, které si
pro ně připravil FC ZVVZ Milevsko.
Na jaro, kdy už děti tráví více času na školní
zahradě, jsme zakoupili do pískoviště nový písek, plachtu na
jeho zakrytí a o výrobu a přidělání nových latí okolo
pískoviště se postaral pan Chvojan a pan Ctibor.
Na Den dětí jsme se vypravili na školní výlet na Čapí
hnízdo u Olbramovic. Pracovnice Ekocentra nás provedla
nejprve tzv. „Labyrintem“, ve kterém se nachází expozice
volně žijících živočichů, pocházejících ze stanice pro zraněné
živočichy. Prohlédnout jsme si mohli například sovu, výra,
kalouse, puštíka, orla, čápy, v jezírku vydru říční, také daňky,
divoké prase, lišku a řadu dalších zvířat. Při procházce
naučnou stezkou farmy vnímaly děti pestrost přírody,
dozvěděly se zajímavosti tajuplného ptačího tahu a ve
výbězích pozorovaly různá plemena koní, skotu, ovcí a koz,
o kterých se také dozvěděly spoustu informací. Nakonec se
vydováděly v lanovém parku.
Začátkem měsíce června navštívila naši školku
lektorka neziskové organizace ZkusToZdrave.cz, aby nám
představila projekt s názvem „Zdraví dětem MŠ“, jehož
cílem je seznámit děti s původem potravin a se zásadami
zdravého životního stylu. Hravou formou a za pomoci
motivační pohádky „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“
se děti dozvěděly, jaké potraviny upřednostňovat a jakým se
naopak vyhýbat a jak je důležité jíst ovoce a zeleninu a
sportovat.
V pátek 10. června pak zaujal a pobavil děti
kouzelník Ondra Hrtoň, který je do svého vystoupení zapojil,
takže se z nich na moment stali také kouzelníci. Pondělní
odpoledne 20. června jsme přivítali klauna Čika, který si
připravil pro všechny děti i ostatní přítomné rozlučkovou
show se školkou. Hned v úvodu nám pomohl pasovat naše
čtyři předškoláky na školáky a dál už pokračovala společná
zábava. Na poslední úterní dopoledne bylo připraveno
rozloučení s dětmi ve školce. Dveře mateřské školy se
uzavřely ve čtvrtek 30. června v 15.30 hodin a její provoz byl
po prázdninách znovu zahájen 1. září v 7.00 hodin.
I přes prázdniny dále pokračoval sběr papíru a PET
lahví. Chtěli bychom požádat, aby do pytlů s PET lahvemi
nebyly vhazovány jiné plastové nádoby. Děkujeme.
Za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

Pozvání
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Obecní úřad Zbelítov srdečně zve všechny bývalé
zaměstnance mateřské školy ve Zbelítově na
setkání u příležitosti 35 let od otevření naší
mateřinky, které se koná v sobotu 15. října od
15:00 hodin v budově MŠ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Přehled plánovaných akcí
Dne 27. listopadu 2016 zahrada / budova MŠ, sál KD
Vás Obecní úřad Zbelítov a paní kronikářka
zvou na tradiční

Rozsvícení vánočního stromu
v zahradě Mateřské školy a

Vánoční jarmark a výstavu
v budově MŠ / v sále kulturního domu
Pro podrobnosti sledujte obecní tabuli!
Prosinec 2016
Připravujeme pro naše nejmenší

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Podrobnosti akce teprve chystáme,
sledujte obecní tabuli!

Společenská kronika
Oslavili jubileum:
Hrůza Jaroslav
Marvan Jaroslav
Kubešová Jaroslava
Holán František
Chvojanová Marie
Procházková Jaroslava
Řehoř Václav
Šejba František
Hůlová Alena
Přibylová Marie
Říha Otomar
Trojáčková Alena
Kotrba Zdeněk
Strnadová Jaroslava
Hrůzová Ivana
Hrůza Jaromír

80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
50 let

Výzva Skřítků z MŠ
Žádáme všechny občany, kteří dávají recykláty
k mateřské škole, aby do pytlů s PET lahvemi
nedávali jiné obaly, jako například nápojové
kartony nebo jiné plastové nádoby.
Skřítci sbírají pouze PET lahve od nápojů a
čistý neznečištěný papír (kartony, časopisy
atd.). Všechny ostatní čisté obaly odevzdávejte
do kontejnerů! Mastné obaly, mokrý papír a
jinak znečištěné obaly patří na skládku, tedy
do popelnic!
Děkujeme!
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