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Povolání prodavačky může být rizikové a přinést i adrenalin
Uţ celý rok vede prodavačka
Petra Novotná místní prodejnu s potravinami. Avšak za tuto relativně krátkou
dobu byla vystavena tváří v tvář situacím, které se jiným a jinde nepřihodí
moţná za celý ţivot. Musela čelit trojnásobnému vloupání do prodejny, kde
prodává, a také pokusu o ublíţení na
zdraví.
Třikrát do Zbelítova
K prvnímu násilnému vniknutí do
obchodu došlo vloni z pátku 29. na sobotu 30. června. Vyčíslená škoda tehdy
činila 45 000 korun. O půl roku později
z 2. na 3. prosince následovalo další
vloupání. Opět v noci a se stejným rukopisem. A do třetice se vydal zloděj
do Zbelítova letos v noci z 8. na 9. ledna. Pokaţdé ho zajímaly cigarety a
peníze, ty ale naštěstí v pokladně nezůstávají. Podle stejných znaků chování, které po sobě zanechával, se s největší pravděpodobností jednalo vţdy o
téhoţ pachatele. Do prodejny se dostával rozbitím okna výlohy a tam po sobě
zanechával velký nepořádek. Vytrhal
kabely ze zásuvek a poškodil zařízení.
Rozházel, rozšlapal a poničil všechno,

Změna

co mu přišlo pod ruku, pobral kartony
s cigaretami a byl pryč.
Čtyři vloupání objasněna
Píseckým kriminalistům se podařilo ve spolupráci se strakonickými
kolegy objasnit čtyři vloupání z posledních několika týdnů závěru loňského
roku a počátku roku letošního. Trestné
činnosti se opakovaně dopouštěl muţ
(ročník 1976), který kromě Zbelítova
škodil na dalších místech Písecka.
Svým chováním tak způsobil škodu ve
výši bezmála 180 tisíc korun. V noci z
2. na 3. prosince se vloupal do Zbelítova, z 28. na 29. prosince do benzínové
čerpací stanice v Malých Nepodřicích.
Zde poškodil vstupní dveře a bezpečnostní kamery. Začátkem ledna se
vloupal do prodejny v Přeštěnicích a
odcizil zásuvku s penězi. Do Zbelítova
se znovu vrátil v noci z 8. na 9. ledna,
aby si odnesl cigarety a poškodil zařízení.
V závěru ledna vydal vyšetřovatel
píseckého oddělení sluţby kriminální
policie a vyšetřování usnesení o zahájení trestního stíhání pro popisované
čtyři případy a to nadále pokračuje.

Do obchodu s motorovou pilou
O této události z počátku letošního
roku informoval nejenom místní a okresní
tisk, ale i televize. Lidové rčení o sousedských vztazích říká, ţe „dobrý soused je nad
zlato.― Tohle ale neplatí o místním problémovém padesátníkovi, který se uţ několikrát
dostal do kříţku nejen se svým sousedem,
ale i zákonem. Vleklé sousedské spory vyvrcholily letos 25. ledna. Muţ motorovou pilou
uřezával plaňky na svém plotě, který odděluje pozemky obou domů. Odřezky dopadaly
na sousední pozemek a znečisťovaly ho. Po
upozornění souseda na tuhle skutečnost se
začala odvíjet scéna jak ze špatného filmu.
Osočování, hádka, uráţky i výhruţky, a to
vše s nastartovanou motorovou pilou v ruce.
Vyhrocená situace tímhle ale zdaleka neskončila. Se stále běţící pilou se muţ vydal
do místní prodejny potravin. Naštěstí si prodavačka všimla, ţe se blíţí a cosi rozčileně
gestikuluje. Duchapřítomně zamkla a okamţitě zavolala policii. Agresor tímto svým
chováním vyděsil k smrti nejenom ji, sousedy, ale i svoji starou matku. Ta utrpěla šok a
potřebovala pomoc zdravotníků a hospitalizaci.

Tím, ţe šel po vsi s nastartovanou
pilou, chtěl prý pouze upozornit na to, ţe
sousedské problémy tu jsou a on si nenechá
všechno líbit. Údajně nechtěl zajít do ţádintervalu svozu komunálního odpadu
ných krajností ani neměl úmysl někomu vyhroţovat nebo ublíţit. Jen chtěl znovu oteod 8. května — 25. září 2019
vřít veškeré kauzy. Takto reagoval na článek
se popelnice budou vyváţet pravidelně
o celé události, který zveřejnil místní tisk.
Muţ kromě jiného tvrdí, ţe celý sled událostí
vţdy 1 x za 14 dní ve středu
odstartovaly údajné pomluvy, ţe místní prodejnu vykradl on a nestará se o svoji matku.
K napadení prodavačky dodal, ţe za celou
(svoz 1x týdně začne znovu od 2. října 2019)
dobu s ní neměl ani jediný konflikt a problém. Případy prošetřovala policie z milevského obvodu a v úterý 5. února začal vyšetPřístřešek vedle obchodu s potra- řovatel muţe trestně stíhat pro trestné činy
vinami se krátce po Novém roce nebezpečné vyhroţování a výtrţnictví. Snaha
vyparádil na nové aktuální téma. řešit nebo upozornit na jakýkoliv problém je
A tím byl až do Popeleční středy sice v jádru dobrá, ale činit tohle s nastarto6. února Masopust. Výzdobou se vanou motorovou pilou uţ chápat nejde.
tak nejspíš stal předzvěstí obnoveVýše popsané události, které se v
ného maškarního průvodu po Zbelítovu. Tomu předcházely náležité uplynulém roce v místní prodejně udály jen
přípravy a celé maškarní řádění dokládají, ţe být prodavačkou nemusí být
vypuknulo v sobotu 9. února odpo- vţdycky klidné a bezpečné zaměstnání. Říká
ledne. V znovu obnovené premiéře se „Třikrát a dost― a taky „Co tě nezabije,
po 48 letech. Průvod byl velmi to tě posílí.― Snad uţ tedy všem vloupáním
úspěšný, vítaný a dobře přijat. ve zbelítovském obchodu odzvonilo a osobPodrobnější informace o něm na nost Petry Novotné je posílená víc neţ vrEva Taterová
páté straně uvnitř vydání.
-et- chovatě.

Ze zasedání zastupitelstva obce 15. února
V prvních třech měsících letošního
roku proběhlo jediné zasedání zastupitelů. Ti na něm odsouhlasili cenu za vodné
a pevnou sloţku. Obojí se pro letošní rok
nemění. Cena za vodné je 40,64 Kč za m3
a 252 Kč za pevnou sloţku. Dále zastupitelé schválili Jednací řád pro volební
období 2018—2022. Ten upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce (ZO), způsob jeho usnášení a
kontrolu plnění přijatých usnesení. A
další otázky, související s organizací a
průběhem jednání ZO.
Pacht pozemků
Starostka obce Markéta Honzíková
seznámila zastupitele s návrhem pachtovní smlouvy na části obecních pozemků
o výměře 6,1 ha. Záměr na pacht byl
řádně vyvěšen a zareagoval na něj zemědělec Marek Čunát z Oseku. Souhlasil s
cenou 3 800 Kč za hektar půdy a zavázal
se uhradit za obec jako vlastníka pozemků příslušnou daň z nemovité věci. S
platností od 1. března 2019 a na dobu
neurčitou. Při hlasování o uzavření této
pachtovní smlouvy a zároveň pověřením
starostky jejím podpisem nebyli zastupitelé tentokrát vůbec jednotní. Z přítomných šesti byli pro čtyři zastupitelé, zbylí
dva se zdrţeli hlasování. Zasedání se
nezúčastnil Michal Procházka, který byl
omluven.
Víceúčelové hřiště
Starostka informovala zastupitele
o situaci na několika chystaných projektech, které chce s podporou dotací uskutečnit. První z nich je víceúčelové sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem. Orientováno bude na míčové hry,
například volejbal, nohejbal, kopaná,
házená, florbal, ale i tenis. Určená lokalita pro jeho vytvoření je louka pod mateřskou školou. Projekt na hřiště vypracoval Petr Černý a starostka vyřizuje
potřebné administrativní kroky. Ty přibrzdilo Povodí Vltavy, které nezaslalo
včas souhlasné stanovisko s odvodněním
hřiště. Díky tomu bude ministerstvo moţné poţádat o příslušnou dotaci aţ počátkem roku příštího, aţ bude grant znovu
vypsán.
Parková úprava prostranství
Prostor pod obchodem Jednoty
naproti obecnímu úřadu získá zcela novou tvář. Projekt na něj zpracovala Naděţda Ţaludová, dle jejíhoţ návrhu je
uţ revitalizována dolní náves. Louka naproti obecnímu úřadu tak dostane odpočinkovou a pohlednou parkovou úpravu.
Opatřena bude například jehličnany,
listnatými stromy, keři, kvetoucími záhonky i zakůrovanou plochou. Obsahovat
bude tři zabudované cvičební stroje,
ohniště pro příleţitostné opékání a u
rybníka dřevěnou palubu. I tuto akci
chce starostka v maximální míře financovat dotací.
Oprava Dohoďáku
Aktuálním tématem je generální
oprava rybníku Dohoďáku nad mateřskou
školou vedle bytovky č.p. 75. Nutné adZbelítovský zpravodaj 1/2019 • strana 2 •
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ministrativní úkony včetně projektu uţ
stály obec cca 110 tisíc korun. Nyní se
čeká na stavební povolení a teprve pak
můţe starostka poţádat Ministerstvo
zemědělství o příslušnou dotaci ve výši
1,5 miliónu Kč. Finanční spoluúčast obce
je 20 procent, tedy 300 tisíc Kč. Kromě
odbahnění rybníku se bude renovovat
celá hráz, výpusť a odtok.
Odbahnění Návesního rybníku
Spolek rybářů přišel s návrhem na
vyčištění rybníku dole na návsi. Ten je
bahnem léty pořádně zanesený. Při přívalových deštích a několika povodních se
do něj splavily nečistoty a zemina z nedalekých polí. Na těch hospodaří Zemědělské druţstvo Milevsko, proto starostka
oslovila jeho zástupce a poţádala o kompenzaci při odbahnění rybníku. Na celé
akci se tak budou spolupodílet tři subjekty –spolek rybářů, zemědělské druţstvo a Obec Zbelítov. Rybáři přispějí
finančně, obec uhradí náklady na práci
bagristy a zemědělské druţstvo na své
náklady zajistí odvoz bahna a jeho uloţení.
Rybník byl na podzim úplně vypuštěn, aby nyní mohla celá akce proběhnout. Musely být odebrány vzorky
bahna a poslány na rozbor, aby se vyloučila jeho případná kontaminace. Jako
největší překáţka se ale v současnosti
ukázalo, ţe bahno není dobře vyschlé.
Pořád je dost řídké a veškerá manipulace
s ním (bagrování, nakládka a jeho následný odvoz) se tak komplikuje. A to aţ
natolik, ţe se celá akce nejspíš ještě o
pár měsíců oddálí. Vše bude záleţet na
počasí. Rybáři sice uţ najali bagr a pokusili se přemístit bahno od středu rybníku
blíţ k hrázi. Tímto chtěli zajistit snadnější přístup techniky při vlastním vyváţení. Většina bahna se však do druhého
dne svezla zpátky do vytvořené laguny a
tím se jen potvrdilo, ţe s tím bude lepší
ještě nějaký čas vyčkat.
Eva Taterová

Sběr železného šrotu
v sobotu 13. dubna
odpoledne
Ţelezí, kterého se chcete zbavit,
vyloţte k silnici před svůj dům aţ v den
sběru a úplně nejlépe kolem oběda. Jde
o preventivní opatření, aby si těţší kousky z toho nenaloţil a neodvezl někdo jiný
neţ hasiči, jako se uţ kdysi stalo. S vynášením těţších věcí k silnici mohou hasiči
pomoci.
Milan Novák

Zaměstnání u obce
Zprostředkovává Svazek obcí
Písecka v součinnosti s Úřadem práce.
V letošním roce je však situace na trhu
práce sloţitější. Z důvodu nedostatku
financí můţe zprostředkovat Svazek
obcí zaměstnání v kaţdé malé obci zatím jen pro jednoho pracovníka. Ve
stanoveném termínu od 30. dubna do
30. září. Jarní úklidové práce a další
obecně prospěšné práce bude v tomto
období ve Zbelítově vykonávat Iva Volfová.
-et-

Změna elektronické adresy
Od letošního roku došlo ke změně emailu starostky obce Markéty Honzíkové. Email zbelitov@c-box.cz nyní
uţ neplatí a nahradil ho
starostka@zbelitov.cz
Telefonní kontakty zůstávají stejné:
724 180164, 382 526274

Blíží se volby do evropského
parlamentu
Termín letošních voleb do evropského parlamentu vyhlásil pro Česko
prezident Miloš Zeman na pátek 24. a
sobotu 25. května. Volební místnost ve
Zbelítově bude opět v přízemí budovy
mateřské školy a voliči obdrţí hlasovací
lístky v časovém předstihu.
-et-

Kam s nebezpečným odpadem?
Nebezpečný odpad se v obci vybírá celoročně. Jeho dočasné shromaţdiště je v budově vedle mateřské školy,
která patří obci. Ukládání nebezpečného odpadu zde však není samovolné, ale
jen po předchozí domluvě s místostarostou obce Pavlem Chvojanem. Potřebujete-li se nebezpečného odpadu
zbavit, kontaktujte místostarostu osobně nebo na čísle 778 093343. Budovu
odemkne, odpad převezme a prozatím
zde uloţí.
A co patří do nebezpečného odpadu? Syntetické barvy, laky, ředidla,
mořidla, kyseliny, lepidla, pryskyřice,
tiskařské barvy, tonery, chladničky,
mrazáky obsahující freony, elektrické
baterie, autobaterie, obrazovky, zářivky a další odpad, obsahující rtuť.

PÁLENÍ VĚTVÍ v obci
kdy?
kde?
čas?
zajišťuje?

v sobotu 6. dubna
na louce hned pod mateřskou školou
8 —12 hodin
místostarosta obce Pavel Chvojan

VĚTVE NA LOUKU PŘIVEZTE AŢ V TENTO STANOVENÝ DEN I ČAS!

-et-

Co se časově nevešlo do minulého vydání
Zbelítovské namáčení už po sedmé
Ani letos o Štědrém dnu odpoledne nepřišli
diváci ve Zbelítově zkrátka. Jiţ sedm let se u rybníka schází hrstka otuţilců, aby se společně vykoupali. Tuhle nevšední štědroodpolední aktivitu pojmenovali její zakladatelé Tomáš Kotrba a Jaroslav
Štědronský Zbelítovské namáčení a oba nevynechali
jediný rok namáčení. Za všeobecného veselí a povzbuzování přihlíţejících diváků se letos do chladné
vody rybníku pod hostincem ponořila čtrnáctka statečných, z toho pět nováčků. Chyběli tentokrát jen
skalní účastníci Matěj a Jaromír Hrůzovi. Není bez
zajímavosti, ţe z celé skupiny se stejně jako vloni
koupala jen jediná ţena Lada Benešová. U Benešů
nejspíš panuje manţelská pospolitost, protoţe tuhle
koupel se svojí ţenou absolvoval vloni i letos její
manţel Ladislav. Vytopená hospůdka nad rybníkem
poskytla všem otuţilcům skvělé zázemí, rychlý návrat do sucha a doplnění energie.
foto –archiv-/Eva Taterová

Ledová voda čtrnáctce otužilců očividně nevadila

O Štědrém odpoledni
zatroubili hned dva trubači

Vánoční krmení zvířátek

I letos bylo o Štědrém dnu na návsi před kapličkou
ţivo. Od 15. hodiny se zde konalo uţ šesté vánoční troubení.
Přišli sousedé, aby vyslechli několik troubených koled a vánočních písní. A také se vzájemně pozdravili a popřáli. Své
přání připojila i starostka obce Markéta Honzíková. Ani letos
nechyběla procítěná vánoční recitace a přání od Marie Hrůzové. Spolu s manţelem chodívávali v minulosti o Štědrém
večeru po Zbelítovu a troubili vánoční koledy. Z jednoho
konce vesnice na druhý, pěkně dům od domu. Marie Hrůzová
vţdy připojila vánoční recitaci a přání. V mnoha rodinách se
tak dárky rozbalovali aţ po jejich návštěvě. Po smrti Jaroslava Hrůzy se však uţ nenašel nikdo, kdo by ho v hraní nahradil. A tak se zrodila myšlenka pořádat společné odpolední
troubení před kapličkou. Trubači se během let střídali, posledních pár let jezdí troubit Štěpán Komárek z Níkovic.
Letos s sebou přibral ještě parťáka a kolegu Adama Volfa
z Milevska.
A tak si bezmála sedmdesátka přihlíţejících diváků
vyslechla koledy a vánoční skladby v jejich duetu. Starostka
obce Markéta Honzíková všem divákům osobně popřála a
předala malý dárek -kalendář pro letošní rok. Ztvárněný je
v retro stylu, stěţejní fotografie zobrazuje sázení pamětní
lípy ve Zbelítově při příleţitosti 100 let zaloţení republiky.

Jiţ několikátým rokem se scházejí mladí hasiči, občas i
s rodiči či kamarády při štědrodenním koupání otuţilců
v místním koupališti. Aby si poté vyšli na procházku s pytlíky
plných dobrot pro lesní zvěř ke krmelci, prozatím stále na Pahorka. A obsah těchto taštiček? Nejčastěji kukuřice, kaštany,
ţaludy, obilí, jablka a vše, co je zapotřebí, aby zvířata přes
zimu neuhynula hlady.

-et-

Při této příleţitosti si tak mladí hasiči krátí čas při čekání
na Jeţíška. A zároveň se někteří zdatnější dokáţí zorientovat
v přírodě podle buzoly u jednoho ze dvou našich nejbliţších
trigonometrických bodů, který se na Pahorkách nachází. Druhý
takový trigonometrický bod je z Pahorek vidět směrem na Jablana (nad mateřskou školkou směr Hrejkovice) a lze s buzolou
parádně zaměřit. Celá tato výprava končí u hasičské zbrojnice,
kde se rozejdeme. S některými se za krátký čas opět shledáváme u kapličky při vánočním troubení. Vše na sebe časově krásně
navazuje a ani letos tomu nebude jinak.
Pokud si budete chtít udělat procházku zimní přírodou a
přispět lesní zvěři do krmelce, sejdeme se tedy opět 24. prosince u koupaliště. Ať uţ jste hasiči nebo nehasiči, malí, velcí,
mladí nebo staří.
foto a text/Roman Novák
(zleva) Štěpán Komárek, Adam Volf a Marie Hrůzová s vnoučkem
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Plesová sezóna
Do bálu jedině v klobouku

Zaplesat si přišli i letci

V sobotu 19. ledna uspořádal Český svaz ţen (ČSŢ)
svůj druhý ples a téma znělo kloboukový. Přijít v jakémkoliv
klobouku platilo bez rozdílu pro všechny. Muţe i ţeny. Pořadatelky tuto podmínku připsaly přímo na plakáty a pozvánky.
A kdo by snad ţádný klobouk neměl, mohl si u vstupu zakoupit ručně vytvořené miniaturky všech stylů i barev. Sponkou
jednoduše upevnit do vlasů nebo na šaty a podmínka byla
rázem splněná. Po úspěšné loňské premiéře plesu se členky
ČSŢ do toho letošního pustily s ještě větší kreativní vervou.
Vyhrávala kapela Bosáci a bezmála 120 účastníků si díky ní i
kloboukům kolem dokola celý večer skvěle uţilo. Pobavilo je
krátké a temperamentní vystoupení taneční skupiny Starosedlecký OrKán. Její název vznikl sloţením slov Orientální
tanec a Kankán. Přívlastek Starosedlecký se vztahuje ke
Starému Sedlu, části Orlíku nad Vltavou. Sedmička tanečnic
rozvlněnými sukněmi a nakaţlivým temperamentem rozvířila
a roztleskala sál. V krátkém bloku předvedla ukázky několika
rychlých tanců, v nichţ kankán samozřejmě nechyběl.
Kloboukové téma vládlo napříč sálem. Nejenom díky
účastníkům s klobouky na hlavách, ale i celkovému pojetí.
Boční stěna sálu nabízela pestrou přehlídku klobouků a kloboučků nejrůznějších typů, barev i velikostí zavěšených přímo na zdi. Kdo si zašel prohlédnout tombolu s téměř 400
cenami, nestačil se divit. Spatřil třeba šest odlišných dortů
ve tvaru klobouků, ale kaţdý v jiném provedení. Vyhrála si s
nimi jen den předem Kateřina Erfaňuková. Nechyběl ani kloboukový dortík ve slané verzi. Vizáţ klobouku měl i tác
s jednohubkami a kloboučky měly i lahve s vínem a alkoholem. Řada z nich byla opatřena sukní, šatičkami, sakem nebo
motýlkem. Natištěné kloboučky obsahovaly i některé lístky
do tomboly, ale ty výhru nepřinášely. Pořadatelkám se
osvědčil ruličkový prodej lístků a ty nosily v barevných kloboucích. Klobouk s malým králíkem byl i hlavní losovací nádobou velké půlnoční tomboly. Ta obsahovala na 40 hodnotných cen, třeba dorty, elektroniku, stojany na víno, gril nebo kýtu vepřového masa.

Kdo se chtěl pobavit, zatančit a třeba potkat řadu známých měl v sobotu 23. února skvělou příleţitost. V sálu kulturního domu pořádali místní hasiči svůj tradiční bál. A nechybělo
nic, co k pořádnému bálu patří. Dobrá muzika, bohatá tombola,
příjemně vytopený sál i hojná účast a občerstvení. To teklo
proudem a nestrádal nikdo. Není divu, ţe tenhle vyhledávaný
bál si nenechalo ujít přes sto šedesát lidí. Mimořádnou pozornost na sebe strhávali celý večer dva letci, kteří přišli plesat v
modrých vycházkových uniformách. Bálovou pozvánku do Zbelítova přijali od chalupářů Šrámkových a po celý večer poutali

patřičnou pozornost ze všech stran.
Kapela Hořičanka vyhrávala hasičům na bále uţ vloni a
sklidila velký úspěch. Letošní hudební volba tak byla pro pořadatele nad slunce jasná. Lidovky střídaly moderní kousky a na
parketu se aţ do třetí hodiny ranní tančilo jako o závod. Ruličková tombola obsahovala téměř šest set čtyřicet cen. Dělila se
na malou, v níţ se výhra odhalila hned a velkou slosovatelnou s
šestadvaceti hlavními cenami. Malou tombolu vydávali v průběhu večera hasiči a velké půlnoční se ujalo pět hasiček v slušivých uniformách. Děvčata neodolala a po skončení tomboly se
spolu s letci společně vyfotografovala. A závěrem i všichni členové místního hasičského druţstva.
–et-

Pepa Živníček ještě netuší, že mu náhodně vybraný lístek přihraje jednu z hlavních cen -vepřovou kýtu.
-et-

Došwihácký florbál
ve zbelítovské premiéře
V sobotu 16. března se konal v sálu kulturního domu sportovní ples—Došwihácký florbál 2019. Pořádal ho florbalový klub FBC
Došwich Milevsko. Šlo o první pokus o podobnou akci mimo hřiště a
teprve se ukáţe, zda se stane či nestane tradicí (?) Cílem bylo pobavit se v uvolněné atmosféře a dát všem příleţitost sejít se jinak neţ
obvykle. Především rodičům dětí a členům nad patnáct let. Zbelítovský sál si pořadatelé vybrali záměrně, protoţe dobře splňuje jejich
poţadavky na velikost a krátkou vzdálenost do Milevska. Vyhrávala
kapela Scarlet, k mání byla malá tombola s 300 cenami a velká s 10
hlavními. V ní se losovalo například o ţivé jehně, poukaz na plavbu
lodí po Orlické přehradě nebo do fitcentra, umyvadlo, WC mísu nebo
ručníkový dort. Večer baletní vystoupením zpestřila čtveřice trenérů. V bravurně odlehčené pánské verzi předvedli Labutí jezero a
skvěle tak pobavili celý sál. A dali tak najevo, ţe nejsou jen přísní
trenéři, ale umí si ze sebe udělat i legraci.
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SDH Zbelítov děkuje těmto sponzorům za poskytnuté dary:
Hospůdka Zbelítov Medenci, J. Kotrba, Fast Kovošrot, Klenoty Mrzena, Rehabilitační centrum Cihlářová, Pivovar Platan, Fernet Stock, BOBY-H Sepekov, HITON
elektro-Himl, Elektro Vachta, Barvy-laky Hladký, Potřeby pro domácnost Mikšovská, Zemní práce J. Hrůza, Cyklosport Marvan, ZD Milevsko, ZD Hrejkovice, ZOD
Branice, Truhlářství Štván, Voňavý obchůdek Violka, Rabbit Trhový Štěpánov,
KOVO PZM, Pekařství U Malých, Reklama Rentková, Stihl Timbersports Komárek,
Restaurace Pod tribunou Pávcová, K. Himmel, Vinotéka KD Haus, Hospodářské
potřeby Štemberková, Bartůněk Přílepov, R. Procházková, J. Buzek, M. Hemmer,
Pokrývačství M. Procházka, Ing. P. Zdeněk, Auto Kelly, Cukrárna „K―, J. Kolářzahradník, občanům Zbelítova a dalším.

Maškary převzaly klíč i vládu nad Zbelítovem
Vzkřísit tradici maškarního průvodu po bezmála 50 letech napadlo
kronikářku obce Ludmilu Přibylovou. S
manţelem oslovili pár stejně smýšlejících příznivců a záměr uspořádat maškarní taškařici tak dostal reálnou podobu. Akci podpořila starostka obce Markéta Honzíková a organizačně se zapojily i členky nedávno zaloţeného Českého svazu ţen. Především ale dobrovolníci se smyslem pro humor a lidovou
zábavu. V sobotu 9. února odpoledne
se sešlo v sálu kulturního domu u borovičky ověšené jitrnicemi a jelítky 41
rozličných masek. Navečer sem ještě
dorazil jeden celý posešívaný pacient a
také policista. Celkový počet maškar
tak dosáhl cifry 43. Přijeli i tři muzikanti. V jednom odpoledni se tak spolčili příslušníci všech v obci fungujících
spolků. Hasiči, rybáři, Český svaz ţen,
obecní úřad i ti, kteří se v ničem z toho
neangaţují.
N e ţ
se však maškary pustily
napříč Zbelítovem, potřebovaly
nad ním získat vládu. O
tu poţádala
starostku
obce ve veršovaném
říkání mluvčí
maškar Ludmila Přibylová. Za svůj přesvědčivý výkon si vyslouţila obrovský klíč od obce a šerpu
s nápisem Zbelítov maškary 2019. S
manţelem vytvořili v průvodu takové
uklízecí duo. Ona jako uklízečka kanálů
a výběrčí příspěvků zároveň. WC bábu
Václavku s mobilní Toy Toy buňkou na
kolečkách si střihnul její manţel. Maškary se společně vyfotografovali a hurá
průvodem po vsi. Dům od domu, chalupu od chalupy, zastávka střídala zastávku. Domácí je většinou vyhlíţeli s
očekáváním a častovali něčím na zub i
na zahřátí. A nestačili se podivovat, jak
veselý a početný průvod je navštívil.
Celé maškarní taţení skvěle na kameru
zachytil Bedřich Rybák.
Trautenberk, hrozen vína i šelmy
Například ţenich Petr
s nevěstou Zdeňkem, která si svoji svatební kytici na chvilku vypůjčila ze
hřbitova. Trautenberk,
který tomu televiznímu
jako by z oka vypadl. Několik strašidelných smrtek,
řezník, zahradnice, klaun,
cukrářka, školačka se slabikářem nebo motocyklista
v papírovém kajaku značky
Dr.Kánoj 15. Pozornost
přitahoval i robot Emil.
Blikal mu nos, na hlavě
ţárovka a zvonečky v místě uší krásně

zvonily. Na prsou
mu nechyběl ani
budík k měření
tlaku.
Cukrářka
mazala obličeje
sladkým sněhem a
kominík zase sazemi. K vidění byl
rybář,
Křemílek
s Vochomůrkou,
po zuby ozbrojený
voják, pirát Jack
Sparrow i dvě
pohotové zdravotní sestry. Vizitka
se jménem MUDr.
Boţidara Chromá hovořila za vše. Bakus se
usadil na obecním valníčku, který řídil
čaroděj. Povoz s muzikanty zase ţenich, a
tak nevěsta vzala zavděk ţidlí vedle Bakuse. Na dalším voze vyhrávali na harmoniky
Ladislav Kofroň s Františkem Kotherou, na
vozembouch je skvěle doprovázel Jarda
Šimák. Vůz zároveň slouţil jako občerstvovací základna, kde nechyběly koblihy, a
transfusní alkoholová stanice. Jasné hovořily i ceduličky s označením OÚNZ
(Odevzdej Úplatek Nebo Zemřeš) a Tyto
dávky pojišťovna nehradí.
Nemáme vycházky...
V průvodu si vykračovala kráva
s jeţečkem, tygr se lvem i cikánka s dětským kočárkem a malým fakanem. Přesně
takhle totiţ popisuje kronikář v roce 1971
jednu z figur tehdejšího průvodu. Dle tohoto popisu se
snaţila ostřílená matrona
dítě z kočárku
někomu prodat. To se té
letošní
sice
nepodařilo,
ale utrţit za
tuhle svoji roli
do
povijanu
nějaký peníz
ano.
Pozornost
diváků
přitahovala
velmi originální maska hroznu vína, vytvořeného
z navázaných nafouknutých balónků. Do
zbelítovského průvodu z Milevska přijeli i
dva členové hnutí hipies, vlk ze seriálu
Jen počkej a samozřejmě předseda maškarního sdruţení Karel Procházka v legendární uniformě vojáka Švejka. Ve Zbelítově spojil hned dva v jedno. Podívanou, jak
si znovuobnovené maškary povedou se
zastávku rodičů, kteří zde ţijí.
A nešetřil chválou. Přiznal, ţe
takovou účast, veselé a bezprostřední nasazení masek i
vstřícnost ze strany diváků,
vůbec nečekal. Třeba u domu,
kde se dlouhodobě marodí,
očekával maškary u silnice
stoleček s připraveným nalévaným občerstvením a vysvětlujícím transparentem „Nemáme vycházky.―

Průvod v roce 1971
Kronika obce uvádí, ţe o masopustu v roce 1971 uspořádala Osvětová
beseda ve Zbelítově maškarní průvod

napříč obcí. Ten byl označen jako největší a nejsilnější za dlouhá léta masopustního klidu. Byl zdokumentován kamerou, fotografován a zúčastnilo se ho
52 masek. Ţenich s nevěstou jel
v kočáře taţeném koňmi, před ním kráčel Kecal a bába s dědkem jako námluvčí. Mládenec s druţičkou se vezli na naparáděných trakařích, které řídili Rumcajsové. Za kočárem tlačil dědek dětský kočárek a bába drţela fakana zavinutého v podouštěti. Další masky byly
hvězdář, vodník, kočka, medvědář
s medvědicí, Kašpárek, bába s nůší na
zádech. Holiči, fotoreportér s aparátem,
cikánka, duchové, kominík a další masky. Průvod prošel celou obcí a skončil
v sálu kulturního domu, kde se pořádala
taneční zábava.
Letošní průvod maškar nebyl
s touto historií úplně identický a ani
počet masek nedosáhl uváděného historického počtu, ale v mnohém zajedno
byl. Chuť lidí společně se scházet, bavit
a pobavit ostatní. A tak se stalo, ţe k
řadě tradic nyní přibyla tahle nová. Maškarní průvod napříč Zbelítovem se zase
za rok vydá v sobotu 15. února 2020.
Eva Taterová
Jak uţ bylo výše zmíněno, opět se
nám ve Zbelítově jedna akce vydařila. Je
sice pravda, ţe jsem ji chtěla uskutečnit, ale
bez podpory a nadšení lidí by nebylo nic.
Chci tedy touto cestou poděkovat všem,
kteří se na „Zbelítovských maškarách― podíleli. Děkuji manţelovi, Jardovi Kotrbovi za
muzikanty a alegorický vůz, paní starostce a
panu místostarostovi, všem členkám svazu
ţen, hasičům, rybářům a hospůdce Zbelítov.
Děkuji všem, kteří se v tento den
„namaškarádili― a v dobré náladě obešli
celou ves. Všem také za výborné pohoštění
na sále a za všechny určitě patří i poděkování těm občanům, kteří nás doslova s otevřenou náručí vítali u svých domů. Myslím, ţe uţ
teď můţu slíbit, ţe příští rok to dáme zase…
kronikářka Lída Přibylová
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Ohlédnutí v čase

Střípky z kronik
Události a výročí v letech s devítkou na konci
1909 V červnu byla pronajata honitba zbelítovského katastru nájemci ţidovi Emanuelu
Oppenhaimovi z Milevska za roční nájemné 226,- Kč.
1919 Po dlouhé válečné době byly vypsány nové obecní volby, starostou byl zvolen František Buzek čp.4. Teprve se vrátili někteří vojáci z 1. světové války a to jako váleční invalidé. Kotrba Jan čp.34 byl raněn do ruky, Josef Hrych čp.38 měl rozbitou hlavu a zranění
působilo na jeho časté výrony krve do mozku, František Pekárek čp.22 se vrátil nemoţný na
nohy, jeţ měl omrzlé. František Kothera čp.15 měl prostřelené plíce, ţivot mu zachránilo
jeho ţelezné zdraví. Také se teprve vraceli legionáři.
1929 Byla jiţ podruhé odloţena elektrifikace obce, protoţe nebyly peníze a byly velké
debaty ohledně prodeje obecních pozemků a lesů.
1939 V obci byla zaloţena matrika narozených dětí, svateb a úmrtí. V tomto roce měla
obec 26 obyvatel. Dne 15. března překročila německá vojska hranice naší země a začala
dlouhá okupace. I naší vsí projíţdělo okupační vojsko a konalo v polích a lesích válečné
cvičení. Musely se odevzdat veškeré drţené zbraně. Někteří je raději zakopali, ale po válce
při vykopání byly zbraně rezavé a k nepouţití.
1949 V únoru komunistická strana konala svojí výborovou schůzi, na které provedli reorganizaci místního národního výboru. To znamenalo, ţe jako vedoucí strana ve státě měla tolik
moci, ţe mohla provádět výměny členů kdykoliv. Byli odvoláni členové ČSL a dosazeni samí
komunisté. V obci bylo zaloţeno zemědělské strojní druţstvo. Podle nové vládní úpravy
byla utvořena honební společnost zvaná Společnost Huberta I. a spojila obce Zbelítov, Hrejkovice, Dmýštice, Něţovice a Jenšovice.
1959 V tomto roce obdrţela naše obec nové katastrální mapy a vloţky, ve kterých byly
zakresleny lány a záhumenky, rozdělené podle socialistické zemědělské velkovýroby. Lesy
soukromníků ze statků čp. 6, 8 a 12 zabralo místní JZD.
1969 V měsíci březnu byl velmi rušný den v kravínu, kde se nesprávným zacházením s nakoupeným krmivem, otrávila močovinou celá stáj 84 kusů krav, z nichţ 7 ihned uhynulo. O
rychlou záchranu ostatních se starali dva veterináři a členové druţstva.
1979 O půlnoci na 1. dubna byl v celé ČSSR zaveden letní čas, ukončení letního času bylo
vyhlášeno na 1. října 1979. V tomto roce bylo v obci napočítáno jiţ 50 soukromých osobních
automobilů. Nový rok zaplavila celou severní polokouli ukrutná zima, která se nevyhnula
ani naší zemi. Aţ 6 000 vagonů s uhlím zcela zamrzlo a v důsledku toho neměly elektrárny
dost surovin na výrobu elektrické energie. Zkracovalo se i vysílání televize, začínalo se aţ
večer v 19.00 hodin. Nesvítila veřejná světla v obci. Povolení svítit přišlo aţ od února, školy
měly mimořádné prázdniny. V tomto roce se v naší obci objevují novinky – barevné televize. Na tehdejší dobu poměrně drahá záleţitost, pan kronikář uvádí, ţe stála asi deset tisíc
korun.
Ludmila Přibylová, kronikářka obce

Karneval
v jarním kabátku
V sobotu 23. března
panovalo v kalendáři
uţ pár dní jaro a teplé počasí tomu přesně
odpovídalo. To ale
téměř pětasedmdesátce dětí, které se
do Zbelítova na karneval sjely, vůbec
nevadilo. Pořádal ho
opět po roce Český
svaz ţen a nechybělo
vůbec nic, co k pořádnému karnevalu patří.
Diskotéka,
několik
soutěţí s malou odměnou,
balónková
výzdoba napříč sálem.
Jeho stěny ozdobily
veselé barevné obrazy. Nechyběla tombola s 253 cenami i malé občerstvení na stolech.
Především však děti, které si zábavné odpoledne uţily. Pozvánku na karneval obdrţely od
pořadatelek letos nově děti z Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí a rády ji přijaly .
Zbelítovský zpravodaj 1/2019 • strana 6 •

Zdeněk Klásek tráví hodně
času bádáním v archívu Milevského muzea. Pro svoji další knihu
zde vyhledává potřebné informace a historické souvislosti. Při
čtení dobových dokumentů a
tiskovin narazí občas na nějakou
zajímavost či sdělení, vztahující
se ke Zbelítovu i jeho okolí. V
krátkém sloupku na pokračování
budeme nyní některé z jeho poznatků přinášet.
-et...V dřívějších létech probíhalo takzvané licentování býků a
v zastupitelském okresu milevském
byli předvedeni před komisi. Není
bez zajímavosti, že o toto prestižní
ocenění se dokázal prosadit i někdo
ze Zbelítova. V Milevsku byla 9. září
1886 pořádána výstava a trh plemenných býků. Ten den se však stala
smutná událost. Před šestou hodinou
ranní oznamovaly trubky hasičské, že
v nedalekém Přílepově hoří. Od stodoly pana Vlčka se oheň rozšířil a
v krátké době schvátil čtyři statky. I
přes toto neštěstí se výstava
v Milevsku konala. Přihlášeno bylo 38
býků a 1 kanec. Jména některých
vystavovatelů ukazují, jaká vážnost
byla výstavě připisována. Kromě
mnoha dalších byli 3 zlatými (zl.)
odměněni také ošetřovatelé býků:
Jeho Jasnosti knížete Karla ze
Schwarzenbergu, urozeného pána
Karla Fellnera rytíře z Feldeggů velkostatku Milevského a c. k. rytmistra pana Karla Lamprechta z Malé
Chýšky. Odměna 3 zlatníky byla předána také panu Hrůzovi ze Zbelitova
za to, že do výstavy přivedl pěkného
kance.

...Ve Zpravodaji vycházela také důležitá upozornění a rady. Třeba tahle
pro správné hospodáře: „Cena hnojůvky -kráva dá ročně 4 500 kg moče,
která stojí za 30 zlatých (zl.) kůň
1 700 kg za 15 zl., ovce 200 kg za 2
zl. a 25 krejcarů, prase 700 kg za 1
zl. 50 krejcarů. Kdo nechává močůvku ze dvora vytékat, sám si může
spočítat o kolik peněz sám sebe ošidí.“
...Poukázání na zatemnělost dědouška: Tatík—dědoušek zámožného rolníka sedí u kamen a potahuje ze své
dýmky. Do chalupy přijde pan učitel
a kárá sedláka, aby hocha do školy
posílal. Ten mu však odpověděl:
„Tady náš děda povídal, že za něj ty
školy v Milívsku nebejvaly, ani tyhlenc schůze u Vodňanských, co tam
vede pan profesor a přece jsme dobře hospodařili.“
Zdeněk Klásek
Pouţitý zdroj: literatura-tiskoviny z archívu knihovny Milevského muzea. Zpravodaj
- odpovědný redaktor K. Lustig. Vydavatel
hospodářský spolek pro politický okres
Milevský.

Z mateřské školy
Během měsíce ledna a února absolvovaly děti
z mateřské školy celkem sedm lekcí bruslení na zimním stadionu v Milevsku. Pod vedením trenéra Jana Koláře se děti hravou
formou seznamovaly se správnou technikou bruslení. Tuto výuku nabízí HC Milevsko dětem zcela zdarma. Na autobus
z poloviny přispěla rodičům Obec Zbelítov.
Tematický celek Masopust vyvrcholil v pátek 22. února
karnevalem ve školce. Děti si přinesly a předvedly krásné masky, které si s maminkami připravily. I my „dospěláci― jsme si
přichystali kostýmy, kterých jsme vyuţili k dramatizaci pohádky O neposlušných kůzlátkách, ve které ale díky spolupráci dětí
nakonec všechno dobře dopadlo. Po pohádce a přehlídce masek
jsme si dál uţívali karnevalové dopoledne. Při hudbě jsme tancovali a hráli hry a na závěr jsme společně zhodnotili, ţe se
karneval vydařil a těšíme se na další.
Kulturní Centrum v Sepekově nabídlo pro děti malý loutkový muzikál Šípková Růţenka v podání herců Evy Hruškové a
Jana Přeučila. Pozvání jsme s nadšením přijali i my. Obec Zbelítov uhradila fakturu za dopravu autobusem a rodiče zaplatili

dětem vstupné. Pohádka byla plná krásných písniček od hudebního skladatele Jaromíra Klempíře. Na začátku představení dostaly nejprve děti od Jana Přeučila krátkou lekci ze
správné výslovnosti. A pak si v průběhu pohádky zatančily na
plese, tři děvčátka si přímo na jevišti zahrála na sudičky a
všichni společně pomohli hodnému zahradníkovi, aby přemohl
stoletý spánek i nebezpečné trní.
Sedm předškoláků z naší školky se připravuje k zápisu
ke školní docházce, který se bude konat ve dnech 5. a 6. dubna. A my zase zveme k zápisu nových dětí do školky. Zápis
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 se bude
konat v mateřské škole v úterý 7. května od 15,30 do 17,00
hodin. S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let, do zahájení povinné školní docházky, povinné! Dostavit by se měli také rodiče s dětmi, kteří plánují nástup dětí v průběhu školního roku. Jiný termín lze dohodnout
na telefonu číslo 776 077 881.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Letem světem událostmi ve Zbelítově v roce 2018
LEDEN
-cena vodného se zvýšila na 40,64 Kč/m3
-pověřencem obce pro ochranu osobních
údajů (GDPR) se stal Petr Koblic
-v obou kolech prezidentských voleb
získal v obci nejvíc hlasů Miloš Zeman
-František Kotrba (ml.) získal v anketě
Sportovec Milevska cenu Trenér roku
2017
-konal se první a velmi úspěšný ples ČSŢ
ÚNOR
-ČSŢ oslavil první rok svého vzniku
-na hasičském bálu vystoupila devítka
„akvabel― a všechny pobavila svým
vystoupením na téma olympiáda
BŘEZEN
-výjezd profesionál. hasičů do Zbelítova
k poţáru rodinného domu. Shořely jen
hadry a majitel utrpěl popáleniny
-realizovala se výsadba zeleně pro
odhlučnění komunikace E19 od bytové
zástavby
-při oslavě MDŢ a večírku pro seniory
předvedlo šest sexy uklízeček veselé
vystoupení a diváky skvěle pobavilo
-na dětském karnevalu dováděla s dětmi
paní klaunová
-v knihovně proběhla jiţ počtvrté
Noc s Andersenem
-adventní výzdobu v přístřešku nahradila
výzdoba velikonoční, později čarodějnická, prázdninová, podzimní a znovu
adventní
DUBEN
-pro další volební období byl sníţen počet zastupitelů z 9 členů na 7
-na Pondělí Velikonoční bylo chladno a
děti koledovaly v teplém oblečení
-v týdnu před 30. dubnem se napříč obcí
objevovaly vycpané babizny, jejich
počet dosáhl 28 a většina z nich shořela
KVĚTEN
-1.května putoval obcí recesní prvomájový průvod jako vystřiţený z minulosti
-od 2.května vyváţí směsný odpad firma

Rumpold-p, v letním čase 1x á 14 dnů
-4. května proběhl zápis nových dětí do
MŠ
ČERVEN
-―Přijela k nám pouť!― Akci ke Dni dětí
uspořádaly 2. června členky ČSŢ
-dokončila se oprava zasedačky v hostinci
-skupina 49 velocipedistů si vyjela na spanilou jízdu Zbelítov-Pechova Lhota a zpět
-z 29. na 30. června došlo k vloupání do
prodejny potravin
ČERVENEC
-14. července se na louce pod MŠ konalo
3.kolo pohárové soutěţe v poţárním útoku. A slavily se 70. narozeniny Karla Kothery, připadly přesně na tento den
-od 18. července se novou účetní obce
stala Radka Šimková
SRPEN
-10. srpna převzala starostka a kronikářka
ve Svatém Janu nad Malší Diplom za
vzorné vedení obecní kroniky v rámci
soutěţe Vesnice roku Jihočeského kraje
-od 16. srpna má úsek silnice z dolní návsi
aţ k prodejně nový dvouvrstvý asfaltový
povrch
-hotové je i propojení silnice s nově vybudovaným můstkem přes potok u MŠ
-přijeli 4 profesionální hasiči z Milevska
a názorně dětem předvedli vybavení
hasičského vozidla a ukázku poţárního
útoku. Děti se tak loučily s prázdninami
ZÁŘÍ
-poprvé do školy se vydali tři školáčci
-byl schválen záměr na opravu rybníku
Dohoďák, na níţ dojde nyní na jaře
-studna naproti prodejně potravin se
dočkala opravy a stavebního zkrášlení
-tři kříţky v obci pozlacení barvou
-ve finále pohárové soutěţe hasičů 2018
skončil Zbelítov A v kat. Muţi klasik druhý, v kat. Muţi open čtvrtí, děvčata v
kat. Ţeny klasik čtvrtá
-proběhla taneční zábava na téma Olymp
-na hřišti pod řadovkami přibyly dětem
dvě nové branky

ŘÍJEN
-5. a 6. října získala Markéta Honzíková
v komunálních volbách nejvíc hlasů (150) a stala se tak na další čtyři
roky starostkou obce
-výsledky voleb však byly napadeny,
ale Krajský soud v ČB napadení neuznal
-zvonění v kapličce řídí od 10.října
přesné atomové hodiny
-divadelní spolek OPONA z Kovářova
sehrál v sálu KD retro muzikál nazvaný
To tenkrát v 68
-27. října proběhla v sálu velkolepá
výstava na oslavu výročí 100 let vzniku
republiky a 100 let ţivota ve Zbelítově.
Vysazena byla pamětí lípa a obec se
připojila k celost. akci Den s vlajkami.
Vylepeno jich bylo ve Zbelítově 1 036ks
LISTOPAD
-podána ţádost o dotaci na opravu budovy ve vlastnictví obce č.p. 63 (těsně
vedle sálu KD)
-Povodí Vltavy zrealizovalo opravu a
vyčistění stoky v úseku od Zlatiny k MŠ
-zbelítovský spisovatel Zdeněk Klásek
křtil svoji knihu Třináct pohádek
PROSINEC
-1.prosince proběhlo tradiční rozsvícení
vánočního stromu a v sálu KD jarmark
-v noci na pondělí 3. prosince došlo k
dalšímu vloupání do prodejny potravin
-v těsné blízkosti studny byla nalezena
airsoftová pistole
-byly schváleny rozpočty pro rok 2019:
obce = 4 627 350 Kč, MŠ = 1 425 000 Kč
-podána dotace na pořízení auta pro
místní jednotku SDH a k němu přípojný
vozík. Nyní probíhá výběrové řízení.
Výsledek by měl být známý nyní na jaře
-o Štědrém dnu se koupalo 14 otuţilců a
u kapličky se konalo uţ šesté vánoční
troubení
-k 31. prosinci měl Zbelítov 346 trvale
zapsaných obyvatel a 127 popisných
čísel.
Eva Taterová
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Životní jubileum oslavili

Co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním)

18. dubna (Zelený čtvrtek)
JARNÍ ZDOBENÍ

Petr Kreissl

55 let

Ludmila Přibylová

65 let

Marie Hejpetrová

75 let

Ludmila Buzková

80 let

Blahopřejeme !
Pokud si nepřejete jubileum ve zpravodaji zveřejnit, sdělte
tento požadavek starostce obce nebo redakci.

Odešli navždy
Dne 21. 3. nás ve věku 72 let
navţdy opustila
paní Věroslava Panochová ze Zbelítova
Čest její památce!

Poplatky za komunální odpad a za psy
Nejpozději do 31. března 2O19 je povinnost uhradit
poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů. Ten
činí za prvního psa 100 Kč, za druhého a dalšího 200 Kč. Při
placení poplatku za komunální odpad mohou od letošního
roku určité osoby při splnění stanovených podmínek nově
uplatnit úlevu nebo úplné osvobození. To se týká všech, kteří
v obci minimálně osm měsíců v kalendářním roce nepobývají z
důvodu umístnění v nějakém zařízení. Úlevu mohou uplatnit
senioři nad 70 let věku a činí 50%, tedy 250 Kč. Pro všechny
ostatní zůstává výše poplatku stejná. 500 Kč za osobu v obci
trvale přihlášenou, pro chalupáře 500 Kč za nemovitost. Platbu lze provést hotově v kanceláři starostky obce nebo na účet
bezhotovostním převodem. Jednorázově do 31. března nebo
ve dvou stejných splátkách v termínech do 31. března a
30. září aktuálního roku.
číslo účtu obce Zbelítov:
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).
-et-

Připravuje se zájezd do divadla
Na některé představení do Divadla Palace v Praze plánuje starostka Markéta Honzíková uskutečnit zájezd, jako jiţ
několikrát v minulosti. Vstupenky budou k mání opět za zvýhodněnou cenu -dvě vstupenky za cenu jedné + rozpočtené
doprava za autobus. Divadlo Palace na Václavském náměstí je
uţ určené, zbývá ještě vybrat vhodné představení a termín.
Zájezd by chtěla starostka realizovat aţ na podzim.
-et-

v tělocvičně mateřské školy.
Kluci a tatínkové se mohou naučit plést pomlázku,
holčičky s maminkami různé jarní a velikonoční dekorace.
Čas bude upřesněn na plakátech.
Pořádá ČSŢ Zbelítov

30. dubna (úterý)
STAVĚNÍ MÁJE, SVOZ VYCPANÝCH ČARODĚJNIC
sebraných po vsi, jejich odsun na Pahorka
a UPÁLENÍ na tamní hranici
Tato čarodějnická taškařice proběhne v obci 30. dubna
navečer jiţ čtvrtým rokem. Počet čarodějnic, bab, babizen,
jeţibab, kouzelnic a dalších roztodivných stvoření uţ dosáhl
vloni úctyhodných 28. Ve vsi se v týdnu před filipojakubskou
nocí začaly vynořovat a někam uvelebovat jedna za druhou.
Vykukovaly na kaţdém rohu a zdobily vrata, ploty, zahrady,
vchody domů i přístřešek vedle obchodu. Zabraly zkrátka kdeco a pro domácí i přespolní se rázem staly vyhledávanou podívanou. Do Zbelítova se tak sjíţděli zvědavci, aby vycpané babizny spatřili na vlastní oči a mnozí si je i vyfotografovali.
Zbelítov se tak na týden stal velmi vyhledávaným centrem.
A tak i letos apeluje kronikářka obce Ludmila Přibylová: „Vytvořte babizny v jakémkoliv provedení, velikosti nebo
podobě. Vystavte je venku na dobře viditelném místě ať i
ostatní mají co prohlíţet, obdivovat a čemu se zasmát. Svoz
vycpaných jeţibab proběhne 30. dubna navečer. Jestli své
babizně ponecháte „čarodějnickou imunitu― nebo jí vydáte ke
spálení na hranici, bude záleţet uţ jenom na Vás.―

1. květen (středa)
PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD NAPŘÍČ ZBELÍTOVEM
letos na téma 1. Máj—lásky čas (2.ročník)
Sraz účastníků vystrojených na toto téma je
1. května odpoledne v 15 hodin u Šrámků na dvoře
(roubenka dole na návsi)

7. květen (úterý)
ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ do MŠ Skřítci
pro školní rok 2019/2020
v mateřské škole od 15,30 do 17 hodin

11. května (sobota)
MÁJOVÝ VEČÍREK
pro slečny, ţeny, matky,
seniorky, seniory, ale i pány
v sálu kulturního domu od 18 hodin,
připraveno malé občerstvení a moţná nějaké překvapení…?
hraje Evergreen band.
(Koná se za zrušenou akci, plánovanou na 8. března jako oslava MDŽ, Dne Matek a Večírku pro seniory. Zrušeno z důvodu
odřeknutí hudebnice).

25. května (sobota)
DĚTSKÝ DEN, tentokrát na téma
Na divokém západě
venku u budovy obecního úřadu od 14 hodin. Na pozvání se
akce zúčastní i děti z Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí. Pořádá ČSŢ Zbelítov

5. července (pátek)
POUŤOVÉ POSEZENÍ S DECHOVKOU
venku před hostincem pod party stanem,
od 16 hodin hraje Vysočinka. Pořádá Obec Zbelítov
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