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Slavnost posvěcení kříže a požární stříkačky,
srdečně vás zveme
na slavnostní posvěcení kamenného kříže v Jablanech a posvěcení požární stříkačky.
Obřad provede kněz z milevského kláštera
P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem
v pátek 6. července v 15 hodin.
Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost a přijďte se na slavnost podívat.
Zajištěna je hudba (harmonika) a malé občerstvení

Vážení spoluobčané,
v měsíci září budou asi na dva dny vystaveny všechny obecní kroniky, fotoalba a jiné dokumenty o
naší obci. Prosím vás o poskytnutí materiálů, které bych využila na tuto výstavu: staré fotografie,
oddací a výuční listy vašich předků, ale třeba i staré nástroje z hospodářství nebo vybavení domů.
Vystaveny budou samozřejmě jen kopie vašich originálů, originály vám po okopírování budou
okamžitě vráceny. Pokud tedy můžete a jste ochotni poskytnout nějaké dokumenty o vašich
předcích, potřebné informace vám podá paní starostka na Obecním úřadu ve Zbelítově nebo se
obraťte přímo na mně. Předem vám mnohokrát děkuji.
Ludmila Přibylová, kronikářka obce
(kontakt: Zbelítov 81, tel. 602 106649)

Den dětí
Bude se konat v sobotu 7. července od 14 hodin
v zahradě mateřské školy a na louce pod MŠ.
Jsou připraveny sportovní disciplíny, za jejichž plnění získají děti drobné odměny.
S účastí domácích dětí se počítá automaticky,
děti, které nejsou v obci trvale přihlášeny a chtěly by se zúčastnit,
přihlaste je u starostky obce a zároveň uhraďte poplatek 50,- Kč.

AKTUÁLNĚ
V době od 2.7. do 6.7. a od 3.9. – 14.9. 2012 bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Platíte-li
poplatek za komunální odpad ve splátkách, využijte k zaplacení druhé splátky dobu letních měsíců,
kdy bude úřad dostupný nebo bezhotovostní platbu převodem z účtu.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ
14. zasedání zastupitelstva, 9. května
Toto zasedání bylo výjimečné z hlediska účasti veřejnosti na něm. Oproti jiným zasedáním
přišla téměř třicítka lidí a převažovaly ženy. Stěžejním bodem byl výběr nového provozovatele
pohostinství od 1. června 2012 dle vyhlášeného záměru. Starostka ale tento bod přesunula až na
závěr.
Nejprve sdělila záměr prodat obecní pozemky vedle č.p. 114. Představila geometrický
nákres, týkající se čtyř budoucích stavebních parcel, které chce zastupitelstvo v obci vybudovat.
Vysvětlila, že jde o úzký pruh pozemků od okraje budoucí příjezdové cesty až k nemovitostem třech
dotčených vlastníků. Celkem se jedná o 957m2 a požadovaná cena je 25,-Kč/m2. Půjde o jistou
kompenzaci, protože finanční přínos z tohoto prodeje se téměř vyrovná vynaloženým nákladům na
projekt -cca 25 000,-Kč.
Zastupitelé zamítli žádost Ing. Františka Falady o odkoupení části pozemku č. 663, který se
nachází za křížem naproti bývalému vepřínu, podél cesty ke Svarkovu.
Starostka sdělila, že hasiči žádali o dotaci 29 000,-Kč z Programu obnovy venkova na
zakoupení startovacího vozíku a ochranných plášťů. Dotace jim byla přiznána v plné výši.
Závěrečný projednávaný bod týkající se výběru nového provozovatele pohostinství byl plný
emocí, výměn názorů a diskuse. Nejprve ale starostka zmínila Podpisový seznam obyvatel Zbelítova,
který podporuje setrvání Josefa Holého v místním pohostinství. Vysvětlila, že uvedená listina pro ni
ani zastupitele nemá žádnou váhu. Kromě jmen místních jsou na ní totiž uvedena i jména naprosto
neznámých, cizích lidí, kteří ve Zbelítově vůbec nežijí, nebydlí a místní pohostinství nenavštěvují.
Seznam obsahuje i jména dětí, dokonce i jednoho tříletého dítěte! O pronájem pohostinství
projevilo zájem a poslalo žádost celkem sedm uchazečů včetně stávajícího provozovatele: Eva
Vácová, Zlata Tvrdíková, Denisa Winklerová, Martin a Jitka Štvánovi, Dušan Grůbr, Milan Hanták
s Janou Miletičovou a stávající hostinský Josef Holý. O konání veřejného zasedání byli všichni
informováni a pozváni na něj. Příležitost využili a přijeli jenom 4 uchazeči – Zlata Tvrdíková, Denisa
Winklerová, Milan Hanták a Dušan Grůbr. Postupně vystoupili a přednesli své záměry, plány, vize a
aktivity, které by rádi uskutečnili a úroveň pohostinství tak pozvedli. Odpovídali i na konkrétní
dotazy jednotlivých zastupitelů, později i účastníků z řad veřejnosti. Rozvinula se živá debata, při
níž došlo k několikeré výměně názorů. Po cca 15 minutové přestávce, kterou zastupitelé potřebovali
na sjednocení, schválili nového provozovatele pohostinství. Stal se jím Dušan Grůbr, který provozuje
už restauraci Kalvárie v Kovářově. K vlastnímu otevření restaurace ale došlo až 22. června, protože
vnitřek objektu byl léty velmi zanedbaný, neudržovaný a téměř v katastrofálním stavu. Bylo nutné
provést
řádnou
očistu,
vymalovat
a
částečně
vybavit.

Pohostinství Na Rozhraní

Prodejna Jednoty

Nový nájemce Dušan Grůbr zahájil provoz ve
středu 20. června, slavnostně v pátek 22.
června. Zdarma se podával guláš a grilované
dobroty, prvních sto piv jen za 15,-Kč, točila
se Kofola a Malinovka, vyhrávala živá hudba.
Pivo Svijany nahradí Bernard, v nabídce jsou i
Moravská sudová vína. Otevřeno je kromě
pondělí denně od 17 - 22 hodin. Tato otevírací
doba ale není definitivní, může být dle
požadavků upravena.

K personální změně došlo i v místní prodejně
Jednoty.
Prodavačku
Ivanu
Zelenkovou
z Milevska nahradila od pondělí 11. června
Radka Přibylová. K přerušení provozu nedošlo,
zavřeno bylo pouze v sobotu 9.6. z důvodu
provedení inventury.
Otevírací doba:
pondělí, středa, pátek: 7 – 16 , úterý: 7 – 11
čtvrtek: 7 – 13, sobota: 7- 10.

15. zasedání zastupitelstva, 20. června
Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2011, Vnitřní směrnici č.1/2012 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Souhlasili s odprodejem parcely č. 390/1 Františku Rozhoňovi,
za cenu 25,-Kč/m2. Jde o nepravidelně ohraničený pozemek s malým rybníčkem/kaluží, nacházející
se přímo proti jeho domu přes silnici. Nedávná digitalizace totiž ukázala, že pozemek patří obci, i
když ho rodina Rozhoňova od nepaměti užívá v dobré víře, že patří výhradně jim.
Obec letos jako jediná na Písecku uspěla v žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště.
Přiznaná dotace činí 278 185,-Kč a je vázána spoluúčastí obce 120 000,-Kč. Celkem bude k dispozici
398 185,-Kč. Hřiště pro naše skřítky, jak zněl název v žádosti, začne budovat firma Tewiko systems,
s.r.o. Liberec v zahradě mateřské školy už 25.července, dokončeno by mělo být v posledním
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srpnovém týdnu.
Další větší akcí, kterou zastupitelé schválili, bude oprava úseku komunikace, který začíná u
domu Marie Novákové (č.p. 51) a pokračuje až na konec obce, směrem k Milevsku. Oprava je
nezbytně nutná, protože silnice je v havarijním stavu. Nejprve však bude nutné zprovoznit
kanalizaci, která v tomto úseku místy úplně chybí nebo je poškozená. Kanalizace se musí vybudovat
i v úseku od domu Marie Novákové směrem dolů ke křižovatce. Všechny práce provede firma Jiřího
Hrůzy ve výši 499 800,-Kč -oprava komunikace a zhruba 190 000,-Kč -oprava kanalizace.

Veřejně prospěšná služba - Ivana Volfová, Marta Nyiriová a Ladislava Hrůzová začaly pracovat v
obci od května letošního roku, vykonávají tzv. veřejně prospěšnou službu. Jde především o jarní
úklid, sekání trávy, údržbu veřejného prostranství, natírání apod. Provádějí ji dobrovolně, v
délce trvání 20 hodin týdně a jen dva měsíce. Vyčleněnou mzdu za tuto práci nepobírají, na úřadu
práce jsou stále vedeny jako uchazečky o zaměstnání. Pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo
sociální dávky dle určitých podmínek, tak jako všichni ostatní v evidenci úřadu práce.
Svazek obcí regionu Písecko(SORP) umožnil obcím letos zaměstnat ještě jednoho pracovníka,
a tak od 9.7. do 30.11.2012 bude u obce opět pracovat Ivana Volfová. O vykonávání veřejně
prospěšné služby z titulu osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) projevila zájem i Radka Smrtová. U
tohoto titulu platí specifické podmínky pro zaměstnávání. OZZ pracují jen na částečný úvazek a
mzdu za odvedenou práci financuje stát. Radka Smrtová má smlouvu do konce srpna a podaří-li se
další dohoda s úřadem práce, bude pro obec pracovat ještě do konce roku. Veřejně prospěšnou
službu až do konce roku 2012 ještě bude vykonávat Milan Novotný, který jí má soudně uloženou.

KULTURA
Velikonoční
koledování - Přestože

Stavění májky, čarodějnice, podříznutí májky – Společně

letošní
pondělí
velikonoční 9. dubna
bylo po ránu nepříjemně
mrazivé, koledníky to
neodradilo a i letos se
vydali na pomlázku.
Nejednu domácnost tak
mohlo během dopoledne
postupně ve skupinkách
navštívit
až
třicet
koledníků.
Koledovali
všichni a neřešilo se, že
v přestupném roce je to
výsada
děvčat.
V košících pak končila
malovaná vajíčka, letos
ne právě nejlevnější
artikl,
cukrovinky,
sušenky
nebo
i
nazdobené
perníčky.
Dospělí
pro
zahřátí
uvítali panáka dobré
slivovice nebo rumu.
Letos
překvapilo
a
potěšilo
zpívané
vystoupení vnoučat od
Šatavů,
s doprovodem
flétny.

strávené odpoledne při stavění májky, dětský lampiónový průvod
k čarodějnické hranici i noční psaní nápisů vápnem na silnici po vsi.
To všechno jsou tradice, které 30. dubna ke Zbelítovu
neodmyslitelně patří.
Hasiči díky technice a léty osvědčené taktice májku na louce
u rybníka odpoledne celkem snadno vztyčili, ukotvili, ale do rána už
neuhlídali. Ostatně, poslední léta se májka ve Zbelítově moc
nehlídala, a to se letos pořádně vymstilo. V noci přijela dvojice
mladíků z Oseka a májku tajně podřízla. Holt tradice je tradice.
Strategii měli promyšlenou, jeden hlídal a druhý rychle řezal. Jako
důkaz si odvezli skalp -klín z májky, se kterým se v Oseku hned
pochlubili. Stejný kousek provedli ještě v Květově. U nás ale hasiči
újmu odhalili velmi brzy. Nelenili, posbírali všechny síly a navzdory
půlnoci o poznání kratší májku postavili znovu a ještě stihli chytit a
potrestat pachatele. Ti se totiž na místo činu opět přijeli podívat a
to se jim stalo osudným, z odplaty už nevyvázli. Jak ale říká lidové
přísloví: „Konec dobrý, všechno dobré.“ Reputace byla rychle
napravena, viníci potrestáni a celá událost málem i úspěšně utajena.
Lampiónový průvod se znovu obnovil už vloni, dětmi i
dospělými je oblíbený a zařadil se tak mezi ostatní tradice. Letos se
vydal od májky po silnici, přes náves, okolo vepřína až došel
k připravené čarodějnické hranici u křížku v Jablanech. Tam na děti
čekalo pět ustrojených, hodných ježibab, které jim rozdávaly buřty
na opékání a nezbytné pití. Ježibaby přebývaly a dováděly
v malované perníkové chaloupce a dětem z ní „ulupovaly“ a
rozdávaly opravdové perníčky. Ale v samý podvečer přišel prudký
liják, chaloupku rozmočil, poškodil, a tak nakonec skončila v ohni.
Jinak ale panovalo celé odpoledne mimořádně horké letní počasí.
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Den matek - Posezení ke Dni matek se uskutečnilo v sále místního kulturního domu v sobotu 5.
května od 16 hodin. Pod vedením ředitelky Hany Maťhové a učitelky Kristýny Přibylové vystoupilo
jedenáct dětí z místní mateřské školy. Zpívaly, tančily, představovaly jarní kytičky, mávaly
barevnými šátky a přednášely krátké básničky a říkanky. Z písmenek, které mělo každé jednotlivé
dítko zavěšené na krku, postupně vytvořily slovo MAMINKA. Svým bezprostředním vystoupením
potěšily nejen své rodiče, ale všechny maminky, babičky i prababičky v sále. Tři dětské páry
z kroužku tanečního mistra Jaroslava Bolka na skladby skupiny Abba postupně předvedly tři ukázky
latinskoamerických tanců. I oni sklidili zasloužený potlesk a malou odměnu. Podávalo se
občerstvení, hudební produkci na varhany zajišťoval Jindřich Jírovec, který je ve Zbelítově už dobře
známý a oblíbený.
V průběhu večera vtrhly do sálu dvě podivně ustrojené figury -„dědek a blonďatá bába“.
Dědek trochu připomínal Charlie Chaplina, bába blondýna zase oslňovala nádherně dlouhou žlutou
parukou. Svým tancem, pohybovými kreacemi, dialogy i divadelními kousky pobavili celou
společnost nejen v sálu, ale i ve výčepu. Tam se totiž oslavovalo vítězství a bylo pořádně veselo.
V letošní první okrskové soutěži, která se konala v Pechové Lhotě u příležitosti 120. výročí založení
tamního SDH, právě mužské družstvo zbelítovských hasičů zvítězilo.
Velký dík patří místním ženám, které na tuto akci dobrovolně napekly cukroví ať už ve
sladké či slané verzi nebo vyrobily obložené chleby a jednohubky. Jsou to: Radka Přibylová, Ludmila
Přibylová, Michaela Himmelová, Marie Hrůzová, Magda Chvojanová, Marcela Bauerová, Alena Říhová,
Petra Novotná, Renata Frydrychová, Marie Nováková, Marcela Timoranská a Eva Taterová.

Vítězství hasičů – V Pechově Lhotě se 5. května při příležitosti 120 let od založení tamního sboru
dobrovolných hasičů konala první letošní okrsková soutěž. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě
4x100m. Zúčastnilo se devět mužských družstev, tři družstva žen a čtyři dětí. Naši hasiči suverénně
zvítězili a zajistili si tak postup do okresního kola. Druhé místo obsadilo Milevsko, třetí skončilo
družstvo z Přeborova.

vítězný tým zbelítovských hasičů
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Hasičata už soutěžila - V neděli 10. června přijelo do Zbelítova soutěžit celkem šestnáct družstev
dětských hasičů a zúčastnila se i zbelítovská přípravka – nejmenší děti. Konalo se zde druhé kolo
soutěže O pohár starosty OSH Písek a soutěž O pohár starostky obce Zbelítov. Počasí ale vůbec
nepřálo a celé odpoledne prolilo. Doslova.
Vítězům v mladší a starší kategorii předala starostka obce Markéta Honzíková poháry. Vždy
první tři místa z každé kategorie získala medaile a balíčky dobrot, diplomy si zasloužili úplně
všichni. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Podolí I, druhé skončily Křenovice a třetí
místo obsadily Milenovice. Podolí I se dařilo a zvítězili i v kategorii starších žáků, druhou příčku
obsadil Dobrošov, třetí skončilo Milevsko. Ve smíšené kategorii mladších a starších žáků zvítězili
hasiči z Dobrošova, druzí byli Čimeličtí a třetí Křenovice. Zvláštní pozornost na sebe ale upoutávala
naše přípravka. Jejich vystoupení, doprovázené skandováním a povzbuzováním bylo zlatým hřebem
deštivého odpoledne a i je sladká odměna neminula.
Přípravka dětí se pod vedením Járy Chvojana a Ládi Medenciho schází na tréninku pravidelně
každý pátek u rybníka pod hostincem. Děti procvičují požární útok, štafetu požárních dvojic a zatím
jsou do hasičiny celé zapálené. Letošním prvním výjezdem bylo v květnu okresní kolo hry Plamen ve
Varvažově, kde soutěžily mimo soutěž. Cílem bylo zatím pozorovat dění soutěže a seznámit se
s jeho průběhem. Druhé vystoupení se konalo za vydatného lijáku na domácí půdě ve Zbelítově a
třetí v neděli 24. června v Čimelicích – soutěž O putovní pohár Siko. Posledním letošním výjezdem
přípravky by měl být v srpnu Květov. Po krátké letní přestávce začne přípravka opět s tréninkem
v průběhu srpna a opět se zaměří na požární útok a štafetu požárních dvojic.

děti-hasiči mají ve Zbelítově bohatou historii, najdete a poznáte se?

TIPY, NABÍDKA
Cv ičení - Zumba se přes léto cvičit nebude, opět se začne až od září, vždy každý pátek od 18 do 19
hodin. Cvičení Body-shaping pokračuje nepřetržitě i přes léto, ale už jen 1x týdne, vždy ve čtvrtek
od 19 hodin.

Národní divadlo – Obec dostala nabídku na divadelní představení, tentokrát do Národního divadla
v Praze. Na vstupenky se bude opět vztahovat sleva formou slevových kupónů, kterou lze uplatnit
jen do konce roku 2012. V červenci navštíví obecní úřad dealer vstupenek a budou s ním domluveny
veškeré podrobnosti: výběr představení, cena vstupenky i závazný termín konání. Z nabídky
představení se v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější hra L. Stroupežnického Naši Furianti,
která se hraje už v září, hned po letních prázdninách. V případě zájmu bude možná i prohlídka
starobylých prostor budovy Národního divadla. Po upřesnění všech podrobností vás budeme
informovat formou lístků do schránek a dotazovat se na váš zájem, abychom obsadili autobus.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V Mateřské škole Skřítci proběhl 12. dubna zápis dětí na školní rok 2012/2013. Zapsalo se
pět nových dětí, z toho tři děti tříleté a dvě dvouleté, do školy odchází osm dětí. K svátku maminek
si děti připravily vystoupení, kterým zpříjemnily čtvrteční odpoledne na besídce svým rodičům, ale i
v sobotu 5. května při veřejném posezení v sále místního kulturního domu. Také jsme se zúčastnili
Sportovních her MŠ, které se konaly 24. května pod záštitou Města Milevska. 30. května jsme slavili
Dětský den, opékali špekáčky, vyzdobili barevnými křídami chodník před školkou.
V úterý 19. června jsme se loučili s našimi předškoláky, kteří odcházejí do školy. Rozloučení
proběhlo v kulturním domě za přítomnosti rodičů a paní starostky. Hned druhý den jsme se všichni
vypravili autobusem na návštěvu do prvních tříd 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku. Zúčastnili jsme se
první vyučovací hodiny, další hodinu jsme si příjemně užili v solné jeskyni.
V úterý 26. června se chystáme na výlet na farmu „Čapí hnízdo“. Farma se nachází mezi
Benešovem a Olbramovicemi a děti zde uvidí různá plemena hospodářských zvířat. Seznámí se s
jejich chovem a využitím pro člověka, po celou dobu návštěvy se dětem bude věnovat odborný
lektor.
Chceme poděkovat za pomoc v soutěži ve sběru PET lahví, která byla již ukončena a její
výsledky je možno nalézt na www.smmilevsko.cz. Přeji všem příjemně prožité léto a těším se na
další spolupráci v novém školním roce.
za kolektiv Mateřské školy Skřítci Zbelítov
Hana Maťhová, ředitelka

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
6. července (pátek)
SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ KŘÍŽE V JABLANECH
a POŽÁRNÍ STŘÍKAČKY
od 15 hodin,
zajištěna hudba (harmonika) malé občerstvení
7. července (sobota)
sportovní DEN DĚTÍ
v zahradě MŠ a na louce pod MŠ, od 14 hodin,
sportovní disciplíny, soutěže, skákací nafukovací hrad
září (termín i představení bude upřesněno)
ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
hra dle výběru (nejspíš Naši Furianti)
(pro přihlášené)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
narodila se
6.5. Andree Myslivečkové dcera Ela
zemřel
8. 6. Zdeněk Kubec (1950)
24. 6. Karel Vlk
(1941)
oslav ili jubileum
Ladislava Hrůzová
50 let
Zdeněk Procházka
60 let
František Rozhoň
70 let
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