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Aktuálně
V roce 2015 zahájila naše obec zpracování nového
Územního plánu (ÚP), kterým byla na základě výběrového
řízení pověřena ing. Lenka Šímová. V červnu téhož roku byla
na toto téma uspořádána v sálu KD beseda pro širokou
veřejnost, kde ing. Šímová představila návrh nového ÚP (viz.
článek na titulní straně ZZ 2/2015). Na pořízení nového ÚP
získala obec grant z programu „Podpora tvorby územní
plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. Výzva“
začátkem roku 2016 (viz. ZZ 1/2016, str. 2). Spoluúčast obce
činí 30% při celkové ceně 210.000,- Kč. Fyzicky byl návrh
nového ÚP k veřejnému nahlédnutí na OÚ Zbelítov ve dnech
22. dubna až 8. června 2016, stejně tak na odboru
regionálního rozvoje (ORR) úřadu s rozšířenou působností
v Milevsku. Veškerá dokumentace je také od vyvěšení
nepřetržitě veřejně přístupná na elektronické adrese
www.milevsko-mesto.cz v sekci Podnikání a rozvoj,
v podsekci Územní plánování. Znovu připomínáme, že
všechny podstatné, povinně zveřejňované a aktuální údaje
naší obecní samosprávy naleznete vždy a včas na úřední a
informační desce obce, tytéž informace vám ráda podá paní
starostka na OÚ, případně se můžete zúčastnit
kteréhokoliv zasedání zastupitelstva obce.

O (ne)zastavitelné zóně S5
Koncem loňského roku prošel nový návrh ÚP již
všemi potřebnými úkony a bylo přistoupeno k fázi
připomínkového řízení, které je nezbytné k jeho konečnému
schválení. Dne 23. ledna tohoto roku proběhlo v zasedací
místnosti OÚ Zbelítov veřejné projednání ÚP, kde byly
projednány převážně námitky majitelů soukromých
pozemků v zóně S5 (viz. dokumentace na adrese výše
uvedené). Dotčené parcely se nacházejí v lokalitě, která
měla být podle návrhu z roku 2015 v ÚP ponechána jako

zastavitelné území. Jedná se o soubor parcel v lokalitě „Na
Vencláku“, podél silnice č. 121, od okraje obce směrem
k Milevsku. Již koncem devadesátých let minulého století
navrhli pozemky v této lokalitě do ÚP jako zastavitelné jejich
tehdejší majitelé, přičemž ÚP schválený roku 2003 tyto
pozemky jako zastavitelné zohlednil. Ale od té doby zde byly
vystavěny pouze dva rodinné domy, většina území je
neudržována a leží ladem, větší část parcel změnila
několikrát majitele a výstavba dalších domů vázla na laxním
přístupu zúčastněných stran, především ve věci vybudování
infrastruktury a přístupové komunikace. Jak mimo jiné na

jednání uvedla starostka M. Honzíková, to byl jeden
z hlavních důvodů, proč před nedávnem dala obec přednost
výstavbě nové infrastruktury v zóně S3 „Pod Zlatinou“, na
vlastních pozemcích.
V návrhu ÚP, vyvěšeném na úřední desku dne 23. 12.
2016 a projednávaném dne 23. 1. 2017, již část pozemků zóny
S5 jako zastavitelná plocha vedena nebyla. To by znamenalo
značný problém pro jejich současné majitele, kteří je
kupovali v dobré víře jako zastavitelné. Uvedli, že již zadali
vypracování projektu sítí a komunikací dotčených parcel
jako soukromí investoři a očekávají tak návrat svých investic,
kterého by se v krajním případě dožadovali soudní cestou.
Jak se snažila zúčastněným vysvětlit ing. Šímová, před
časem vstoupila v platnost nová legislativa, konkrétně
Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF),
která ztěžuje obcím změny ÚP. Pozemky pro stavby, kde leží
zemědělská půda I. a II. bonitní třídy, podléhají podle této
novely z roku 2015 složitému procesu prokazování „vyššího
veřejného zájmu“ a navíc velmi vysokým poplatkům za
vyjmutí ze ZPF, což činí výstavbu rodinných domů na
takových pozemcích až extrémně drahou a prakticky
nemožnou. Tato novela zákona má primárně bránit
znehodnocování kvalitní zemědělské půdy výstavbou
průmyslových či obchodních zón a „satelitních městeček“,
doslova na zelené louce. Bohužel, dotčené parcely ve
Zbelítově tvoří tyto vysoce jakostní typy půd a jak řekla ing.
Šímová, k úpravě nového návrhu ÚP do diskutované podoby
jí přiměly námitky příslušných odborů Krajského úřadu (KrÚ)
v Č. Budějovicích, které si vyžádaly tuto neplánovanou
redukci návrhu zastavitelných ploch.
Jak dále zúčastněné informovali ing. Šímová a ing.
Švára z ORR MěÚ Milevsko, který byl na jednání přítomen,
existuje-li pro dotčené území na základě stávajícího ÚP již
nějaký typ územního rozhodnutí, vydaný v minulosti,
existuje šance, že příslušné odbory KrÚ dané území jako
zastavitelné opět povolí. Při schvalovacím procesu na úřadě
s rozšířenou působností v Milevsku, byl prý tento dokument
díky personálním změnám opomenut, ale existuje, týká se
připojení části těchto parcel na soustavu rozvodné
elektrické sítě. Kopie tohoto dokumentu byla na jednání
ihned předána ing. Šímové, která jej bezprostředně poté
zaslala KrÚ.
Na základě výše uvedeného dokumentu byla během
měsíce února Krajským úřadem povolena úprava ÚP, která i
do budoucna umožní na dotčených pozemcích výstavbu
rodinných domů. Majitelé pozemků a veřejnost mohou tedy
přijít na opakované veřejné projednání nového ÚP, které se
uskuteční dne 10. dubna 2017 od 16:00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Zbelítov. Upravený návrh ÚP je ve fyzické
podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Zbelítov a
ORR MěÚ Milevsko od 10. března 2017 do 17. dubna 2017.
Připomínky a námitky je možné vznášet nejpozději do 7 dnů
od veřejného projednání.

Krátce ze zasedání zastupitelstva
Ze dne 15. února
Starostka obce informovala zastupitelstvo obce
(ZO) o nutnosti vytvoření tzv. školského obvodu
v souvislosti s novelizací školského zákona. Protože naše
obec je zřizovatelem mateřské školy (MŠ), musí přijmout
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zřizuje školský obvod.
Na základě této vyhlášky budou muset všechny obce, ze
kterých děti navštěvují naši MŠ, mít s naší obcí obecně
závazné smlouvy. Nová pravidla též říkají, že pokud chcete,
aby vaše dítě nastoupilo do jiné školy, než do které spadá
podle školského obvodu, je to možné, ale teprve až škola
bude mít umístěné všechny děti ze svého školského obvodu
a zbudou jí ještě místa. Potom děti přijímá podle pravidel,
které stanoví zřizovatel (obec) ve spolupráci s ředitelem
školy. Zájemci naleznou více informací v § 178 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.
ZO jednomyslně schválilo návrh na usnesení č.
1/2017, zřízení školského obvodu Zbelítov a pověřilo
starostku vypracováním obecně závazné vyhlášky.
Starostka obce dále informovala ZO o nutnosti
navýšení ceny vodného v obci Zbelítov, které se zvyšuje
kvůli nárůstu ceny vody z Jihočeského vodárenského svazu,
který navýšil od 1. ledna letošního roku cenu z 14,97 Kč na
15,94 Kč za 1m³ vody, kvůli plánované obnově vod. soustavy.
ZO jednomyslně schválilo navýšení kalkulované
ceny vodného a stočného ze 45,73 Kč vč. DPH na 46,96 Kč
vč. DPH pro rok 2017 a nárůst kalkulované ceny vodného a
stočného při dvousložkové formě z 39,07 Kč vč. DPH na
40,39 Kč vč. DPH pro rok 2017.
ZO jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č.
1/2017. Toto opatření se týkalo potřebných změn ve výdajové
části rozpočtu a podrobnosti opatření naleznete na
oficiálním webu obce www.zbelitov.cz.
Starostka obce dále informovala přítomné o situaci
kolem plánované výstavby komunikace k bývalému kravínu,
kde ještě zbývá vyřešit jeden majetkoprávní poměr. Poté by
nic nemělo bránit novému majiteli nemovitosti, aby zde
vznikl plánovaný objekt truhlárny.
Přítomní byli dále informováni o záměru některých
majitelů pozemků zahrad v blízkosti rybníka „Jezviny“ pod
řadovkami, kteří by rádi vybudovali přístupovou komunikaci

ke svým zahradám, se záměrem výstavby rodinných domů
v dolních částech těchto zahrad. V této věci by byla nutná
dohoda majitelů jednotlivých pozemků, protože zdejší
situace nedovoluje vybudovat komunikaci výhradně na
obecních parcelách a jednotliví vlastníci by museli
komunikaci podstoupit i část svých pozemků v celé její
navržené délce a navíc sami investovat do její podstatné
části včetně další infrastruktury.
Starostka obce dále informovala přítomné, že se
ještě v letošním roce pokusí získat prostředky pro opravu
části poškozené komunikace přes ves, vše je prozatím
v jednání. Prozatím bude opraven chodník u zastávky,
rozpočet akce je 152 tisíc Kč a 60% bude hrazeno z dotace
Programu obnovy venkova. Tato zakázka malého rozsahu
byla zadána stavební firmě J. Hrůzy ze Zbelítova.
Další informací byl výsledek veřejného projednání
nového územního plánu dne 23. ledna, jemuž se samostatně
věnuje titulní strana tohoto čísla ZZ.
Starostka obce ještě informovala přítomné o další
situaci kolem koupi objektu bývalé prodejny, která už je
majetkem obce a nyní je v plánu setkání zastupitelů
s architektem, které proběhne v blízké době.
Na tentokráte občanskou veřejností více
navštíveném zasedání vystoupil ještě pan Jiří Hrůza, který
upozornil na velkou spotřebu štěrku při údržbě komunikací v
zimě a poukázal na potřebu jeho včasného úklidu, aby se
nezanášela naše dosluhující kanalizace a přislíbil přistavení
kontejneru na štěrk zdarma. ZO tuto připomínku vzalo na
vědomí. Úklidem pak byla pověřena zaměstnankyně OÚ,
paní Iva Volfová, která provádí práce pro obec prozatím
sama.

V sobotu 15. dubna 2017
bude přistaven kontejner na svoz dřevního
odpadu – větví.

8:00 – 9:00 hřiště pod řadovkami
9:30 – 10:30 u prodejny Jednoty
11:00 – 12:00 náves u pomníku

Kultura a společnost
Vánoční troubení, divadelní představení a hasičský ples
V loňském roce poslední a již tradiční akcí
pořádanou Obecním úřadem, bylo sousedské setkání při
Vánočním pastýřském troubení a vinšování (foto vpravo)
na návsi u kapličky, odpoledne na Štědrý den za sychravého
počasí, které předznamenalo nástup třeskuté zimy v měsíci
lednu. Vloni poprvé zatroubil zbelítovským koledy Štěpán
Komárek z Níkovic za asistence své sestry Anny a recitál
s vinšováním přednesla paní Marie Hrůzová ze Zbelítova.
První letošní kulturní akcí ve vsi pak bylo divadelní
představení spolku Kovářovská opona v sálu kulturního
domu dne 5. února odpoledne. Organizovaná Parta
Ochotnicky Nadšených Amatérů z Kovářova odehrála
představení Limonádový Joe před zraky 86 diváků, sice
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převážně přespolních, přesto s úspěchem a doufáme, že
takových akcí bude do budoucna ve Zbelítově jen přibývat.
Na sklonku února pak rozezvučela kapela
Gentleman Jaromíra Kašpara sál KD na hasičském plesu,
který letos navštívilo přes 170 příznivců této tradiční zábavy.

Obrození organizace Český svaz žen ve Zbelítově
Počátkem letošního roku přibyl do Zbelítova
k vysloveně mužskému spolku rybářů a převážně mužskému
dobrovolnému hasičskému sboru, spolek vyloženě ženský –
Český svaz žen (ČSŽ). Historie původního Československého
svazu žen, který v Československu fungoval před listopadem
1989 v mnoha základních organizacích a snad v každé
vesnici, skončila s rozpadem Národní fronty počátkem roku
1990. Nástupcem se stal Český svaz žen, který funguje od 5.
6. 1990 a v současnosti tato organizace čítá v naší zemi přes
500 základních organizací se zhruba 13 tisíci členek.
Ve Zbelítově byl původní svaz žen založen v roce
1970, jak uvádí kronika od Jaroslava Kothery. Ten rok „na
oslavě MDŽ padl návrh na založení a ihned bylo ustanoveno
devět žen, které organizaci založily. Navržené členky se sešly
10. března 1970 večer v zasedací síni MNV a zvolily si své
funkcionářky.“ Zpočátku pořádaly ženy kulturní akce
společně s Osvětovou besedou, první samostatný „Babský
maškarní bál“ pořádaly 16. února 1974, hrála Statkovanka a
pan kronikář píše, že tato zábava byla silně navštívena
z okolních i vzdálených vesnic přes 550 návštěvníků a asi 100
různých masek, v tombole bylo přes 130 cen. Dětské
karnevaly pořádaly již dříve ženy samostatně, pořádaly také
různé zájezdy, zúčastňovaly se brigád na zvelebení obce a
výstavby v akci „Z“. Také pořádaly lampionové průvody,
vzpomínkové akce u pomníku padlých, mikulášské nadílky,

zúčastňovaly se oslav zlatých svateb, atd. Za svou činnost
obdržel svaz četná „Čestná uznání“.
Původní svaz žen ve Zbelítově skončil svou činnost
začátkem devadesátých let a až do počátku letošního roku
nebyly zdejší aktivní ženy organizovány pod hlavičkou žádné
vysloveně ženské organizace. A protože se část současných
členek již delší dobu schází a dokáže organizovat, tvořit a
vymýšlet různé podniky, bylo pravděpodobně jen otázkou
času, kdy se zformují do nějakého spolku či sdružení.
Slovo dalo slovo a dne 20. ledna se většina
současných členek sešla na první schůzce přípravného
výboru, kde se diskutovalo o zrodu organizace. Dne 2. února
pak došlo na ustavující schůzi, kde byla předsedkyní svazu
zvolena Zdena Dubová, místopředsedkyní Magda
Chvojanová, revizorka Jaroslava Hrůzová a pokladní Radka
Přibylová. Členky složily své první členské příspěvky do
vlastní společné pokladny a stanovily si své záměry a cíle do
budoucna. První akce nově vzniklé organizace následovaly
už krátce poté v měsíci březnu, jak si můžete přečíst níže na
této stránce. U zrodu současné organizace stály i některé
členky té původní, především paní Marie Nováková a k
dnešnímu datu má organizace 22 členek.
Přejeme vám, milé dámy, mnoho úspěchů,
činorodosti a nadšení ve vašem snažení o lepší občanskou
společnost a soužití tady u nás ve Zbelítově!

Oslava MDŽ a večírek pro seniory
Jednou z tradičních akcí, kterou na počátku měsíce
března uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s členkami
nově vzniklého Českého svazu žen ve Zbelítově, byla oslava
MDŽ spojená s večírkem pro seniory za zvuku oblíbeného
dua Piňakoláda v sálu kulturního domu. Během večera přišlo
na řadu opět pěkně secvičené číslo, nyní členek nově
vzniklého spolku, v duchu afrického válečného tance, ve
finále okořeněné křiklavým elementem „šumsvistózního
šoumena“ Dana Nekonečného, ztvárněného naší paní
starostkou. Došlo také na „obligátní“ karafiát pro ženy, pro
přítomné připravily zbelítovské hospodyňky občerstvení
v podobě vynikajících pochutin z domácích trub a sporáků a
za zvuku „Sokolské hymny“ pak došlo i na tanec na
vyjedených a leckde i vínem politých stolech. Holt, i starší
generace a něžné pohlaví se u nás ve Zbelítově umí skvěle
bavit, i když účast na této akci byla letos poněkud menší.

Dětský karneval
Další z tradičních a hojně navštěvovaných akcí
u nás ve Zbelítově, letos poprvé plně pod záštitou
nově vzniklého ČSŽ, byl 11. března uspořádaný
karnevalový rej pro naše nejmenší. Křemílek
s Vochomůrkou, mravenčice Ferdice, s mokrým šosem
zelinky, květné víly a žínky, Jack Spérrem se ségrou
z Černý perly a pirátova pihovatá dcérka Pipi
Langstrumpf z řady pořádajících dospělých, připravili
pro všechny prcky v krásných maskách spousty soutěží
a her. Připravena byla také nádherná tombola s více
než čtyřstovkou cen od mnoha dárců, přispěvatelů a
sponzorů akce. Děti i někteří dospělí se evidentně
dobře bavili a vyblbli, však těch tátů, mamin, prarodičů
a přátel školy bylo 57 a děcek juchalo a řádilo 61 a
zábava vydržela až do soumraku. Ještě týden potom
mi na vlnách podivna volal Jack, že v podpalubí
vyklepává konfety ze zácuchu!
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Střípky z kronik
V dnešním díle si připomeneme události, které se
v obci staly v letech se sedmičkou na konci letopočtu.
1737 – postavení návesní kaple, letos tedy máme výročí 280
let.
1917 – ukryli Jan Hadáček a František Buzek zvonek
z kapličky.
1927 – byly postaveny dva nové domy a to čp. 44 Františkem
Pekárkem a čp. 45 Karlem Kotrbou, v tomto roce byl
přemístěn kříž postavený v roce 1860 (právě kvůli
zmiňovanému čp. 44) na nové místo. Kříž také potřeboval
nutnou opravu, kterou se zavázal udělat p. Pekárek. Kříž byl
přemístěn na konec drah (u domu Zelených). Pan Pekárek
byl kameník, udělal nejhořejší kámen nový a druhý kámen
stáhnul pásy a při novém sestavení kříže tento stažený
kámen otočil tak, že starý letopočet jest nyní obrácený (kdo
si dá práci, najde jej).
V tomto roce také koupil chalupu č. 20 František
Kortan z Jenšovic, kde pracoval jako poklasný na panství
Královské kanonie strahovské. Tak se dostalo nové jméno
Kortan do Zbelítova.
1937 – v tomto roce byla provedena novostavba čp. 53 pro
majitele Jaroslava Kotheru.
V létě si připomeneme 80 let od postavení pomníku
padlých na návsi.
1957 – obec zakoupila pro místní národní výbor psací stroj,
který ještě v obci nebyl.
V tomto roce bylo ve Zbelítově založeno JZD, předcházelo
tomu několik neúspěšných pokusů ze strany veřejných
orgánů, ale nakonec víme, jak to dopadlo.
1967 – Letos bychom měli důstojně oslavit i kulaté výročí 50
let od postavení našeho „kulturáku“. 18. dubna 1967 byla na
ONV Písek zaslána žádost o povolení stavby kulturního
domu, vyřízení žádosti bylo vráceno 6. června. Bylo žádáno i
o finanční subvence, než přišla v srpnu kladná odpověď,
vykonávaly se práce zdarma (závazky občanů) a ze zdrojů
MNV. Své závazky si občané podle možností čestně
odpracovali a další práce byly každému řádně propláceny od
MNV. Když stavba hrubého zdiva byla přikryta, měli o
výstavbu ve Zbelítově zájem i novináři a sestavili články do
novin. Sledováním uzavřených závazků dostala se naše obec
v první polovině roku v socialistické soutěži jako nejlepší
v píseckém okrese, obdržela „Čestné uznání“ a 15000 Kč,
které byly použity na nové vnitřní zařízení.
Ještě téhož roku byla provedena kolaudace a dne
26. prosince 1967 byl KD otevřen. Byli vyhodnoceni nejlepší
brigádnici a odměněni dary (hodinky) a finančním darem 530

Kč od MNV. Také místní tajemník pan František Kotrba
obdržel hodiny a od místních občanů dvě fotografie ve
velikosti nástěnného obrazu jak pracuje jako zedník u zdi na
kulturním domě a od místní mládeže kytici rudých karafiátů.
Po oficialitách se potom rozvinula taneční zábava až do
rána, na které hrály dvě hudby zdarma.
Kronikářka obce Ludmila Přibylová
Ke střípkům z historie ještě přidám „drobnost“,
která mne velice potěšila, ačkoliv nám připomíná především
smutnou historii. Za nedlouho uplyne 100 let od konce první
světové vojny, ve které padlo i několik zdejších rodáků,
kterým po válce zbelítovští vystavěli pomník, od jehož
stavby si letos připomeneme 80 let.
Jedním z vojáků, který
se již nikdy z války domů
nevrátil, zanechal tady
doma svou ženu a tři malé
dcerky, byl Josef Přibyl,
rodák ze statku čp. 27.
Jemu nechala postavit
pomník jeho žena Alžběta
již dva roky po válce, v roce
1920. Zůstal nezvěstný jako
devětadvacetiletý
(nar.
2.11.1885) kdesi na jižní
frontě, na srbském bojišti a
datem jeho úmrtí byl
stanoven 25. prosinec 1914.
Památný kříž stojí v rohu
bývalé zahrady statku, kde
se narodil. Jistě si mnozí
z vás povšimli, že byl
v loňském roce tento kříž
renovován. Obnovu památky do podoby, kterou si jistě
zasloužila, zajistila na své náklady rodina Vejmělkova ze
Zbelítova. Josef byl bratr mého praděda Františka a já vám
za obnovu památky tímto děkuji.
Těmito odstavci chci zahájit v ZZ malý seriál o
zbelítovských rodácích, kteří v tomto nesmyslném konfliktu
pro „čest a slávu monarchie“ položili svůj život. Totiž, ani
druhá světová válka tolik obětí z řad zbelítovských
nepřinesla a těch 11 padlých, jejichž jména si připomeneme,
si naši vzpomínku zaslouží.
Tomáš Přibyl, redaktor

Z mateřské školy Skřítci
Za rok 2016 za nasbíraný papír a PET lahve získala
Mateřská škola Skřítci celkem 7 738,- Kč, které využíváme na
nákup hraček a výtvarných potřeb pro děti.
A co zajímavého se událo u nás ve školce? Tak třeba
v únoru jsme si společně užili karneval. Na jedno dopoledne
se všechny děti proměnily v rozmanité pohádkové bytosti a
s nimi i my, dospěláci, ve vodníka s Rusalkami. Po přehlídce
všech masek jsme se už oddávali rytmu hudby.
První březnový den potěšil nás a hlavně děti svou
návštěvou pan ředitel Martin Hrych. Přivezl s sebou totiž již
po několikáté iPady ze základní školy (foto vpravo).
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Pokračování na str. 5

Pokračování ze str. 4
Každému dítěti zapůjčil jeden, se kterým mohlo
pracovat a spolu se čtyřmi žákyněmi, které dětem
také pomáhaly, měl pro ně připraven zábavný a
zároveň naučný program.
V pondělí 13. března jsme navštívili
v Milevsku v Domě kultury dětské divadelní
představení Krejčíka Honzy s názvem „Kdo si počká,
ten se dočká“ (foto vpravo).
V pátek 17. března mohli rodiče využít
preventivní screeningové vyšetření očí dětí přímo v
MŠ. Pracovnice zdravotnického zařízení Prima Vizus
vyšetřila zrak dětí pomocí speciální diagnostické
videokamery, která může včas pomoci odhalit
závažné oční vady.

Ani letošní březen nebyl výjimkou a paní knihovnice
Marie Nováková nás pozvala do zbelítovské knihovny (foto
vlevo). Děti si prohlédly některé knížky a časopisy, paní
Nováková měla připravené čtení a napečené a nazdobené
velikonoční perníčky, kterými nás obdarovala, a děti jí zase
na oplátku nakreslily obrázky.
Jako některé další školky jsme i my využili nabídku
na bezplatnou výuku bruslení dětí na zimním stadionu
v Milevsku. Čtyři únorové čtvrtky za sebou absolvovaly

téměř všechny děti z naší třídy lekce bruslení pod vedením
trenérů pana Luboše Vaniše a Jana Koláře. I děti, které stály
na bruslích poprvé, postupně získávaly na jistotě a všechny
se viditelně zlepšovaly.
Nevýhodou naší vesnické školky při organizaci akcí
mimo Zbelítov, například výlety, divadlo nebo právě bruslení
v Milevsku, je doprava, jejíž cena se neustále zvyšuje. A po
změně a zrušení některých linkových autobusů, kterých
jsme se snažili využívat, musíme na tyto akce autobus
objednávat a rodiče dětí zaplatit mnohdy nemalé částky.
Na pátek 5. května od 15.30 do 17.00 hodin je v
Mateřské škole Skřítci naplánován zápis nových dětí pro
školní rok 2017/2018. V letošním školním roce je zapsáno
dvacet šest dětí. Do školy jich odejde devět. Ty se ještě před
svým blížícím se zápisem pojedou ve čtvrtek 30. března
podívat na 1. Základní školu T. G. Masaryka, jak probíhá
vyučování.
Od 1. dubna nastupuje do mateřské školy na místo
provozní pracovnice paní Renáta Frydrychová, která byla
vybrána celkem ze tří místních žádostí. Naší milé kolegyni
paní Zdeňce Dubové, která odchází do zaslouženého
důchodu, patří velké poděkování za dlouholetou obětavou
práci a přání spokojeného užívání důchodového věku ve
zdraví.
Za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

Výzvy napříč generacemi
Výzva prvá – provětrejte půdy
Vážení spoluobčané, letos uplyne už 280 let od postavení
naší kaple na návsi a 80 let od postavení pomníku padlým v
1. světové válce. Až budeme 7. července výročí slavit,
chystám v KD malou výstavu. Obracím se proto na Vás s
prosbou, zda nenajdete ve svých rodinných albech
fotografie nebo dokumenty a písemnosti, které jsou jakkoli
spojeny s kapličkou, pomníkem, nebo návsí. Vše, co
případně zapůjčíte, Vám hned po okopírování bude vráceno.
Můžete se obrátit na paní starostku nebo přímo na mne.
Byla bych ráda, kdyby to bylo co nejdříve, abych měla
přehled, kolik materiálu se sejde a následně vystaví.
Předem moc děkuji, kronikářka obce L. Přibylová

Výzva dětem – namalujte Zbelítov
Milé děti, Milevské noviny a tiskárna vyhlašují Dětskou
výtvarnou soutěž pro děti do 15 let pro ilustrace do knížky
básníka Petra Šulisty, milevského rodáka. Do soutěže se
přijímají práce na formátu A4 na výšku, barevné i černobílé,
vytvořené libovolnou technikou. Na obrázcích mají být
dominanty a typická zákoutí v dané obci. Vyzýváme tedy
všechny zbelítovské děti, aby se do této soutěže zapojily a

nakreslily kapličku na návsi, nebo pomník padlých, nebo
celou náves. Obrázky bych odevzdala do Milevských novin a
jejich kopie pak vystavila v létě na oslavách výročí postavení
kaple a pomníku. Kresby je nutné na zadní straně opatřit
jménem, příjmením, uvést věk a adresu autora a název
místa, odkud obrázek je. Své práce (počet není omezen)
můžete odevzdat u paní starostky na Obecním úřadě, u paní
knihovnice Novákové v knihovně, nebo přímo kronikářce
paní Přibylové do 15. dubna 2017.
Už teď Vám všem moc děkujeme.

Výzva ježibabám – oprašte košťata
Opět se blíží 30. dubna – pálení čarodějnic a bylo by docela
fajn, kdyby se před domy objevilo pár čarodějných bab
s košťaty a košťátky, s klobouky i se šátky. Mohly by opět
stát u vrátek, jet na motorce, sedět na zídce, na trakaři, letět
na čemkoli. V den čarodějnic se opět s patřičnou parádou
naloží na povoz a na Pahorkách je pošleme do pekel
horoucích. Doufám, že mne v tom letos také nenecháte
samotnou a tuto akci podpoříte, mohla by tak u nás ve vsi
vzniknout docela hezká tradice, co říkáte?
Kronikářka obce L. Přibylová
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Termíny svozů komunálního odpadu:

Dne 12. května 2017
v tělocvičně MŠ
se od 16:00 hodin
koná

Duben – 7 a 21
Květen – 5 a 19
Červen – 2, 16 a 30
Červenec – 14 a 28
Srpen – 11 a 25
Září – 8 a 22
Říjen – 6 a 20
Poslední termín letního svozu je 3. listopadu.
Poté bude svoz opět každý týden v pátek.

Ing. Olgy Kolískové,
členky České genealogické společnosti,
o hledání předků v archivech, s ukázkami a vysvětlením,
jak se orientovat při sestavování rodokmenů.

Upozorňujeme, že splatnost poplatků za
psa a za odvoz domovního odpadu
pro I. pololetí je do konce března!

280 let zbelítovské kapličky

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.

GENEALOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

Dne 7. července 2017 OÚ Zbelítov pořádá

OSLAVY VÝROČÍ
~ Anno 1737 ~
~ Anno 1937 ~
80 let od postavení pomníku padlým v I. světové válce

~ Anno 1967 ~
50 let od postavení kulturního domu ve Zbelítově
V rámci oslav bude vyhrávat dechová kapela

DOUBRAVANKA

o

V sobotu 8. dubna proběhne v celé obci
sběr kovového šrotu

v sálu kulturního domu bude uspořádána

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MATERIÁLŮ

pořádaný SDH Zbelítov.
Šrot přistavte před dům až v den sběru. Děkujeme!

a pro mlsné jazýčky dojde u hospůdky na

Poděkování

Společenská kronika

SDH Zbelítov děkuje za dary věnované na Hasičský ples
konaný dne 25.2.2017 těmto sponzorům:
Klenoty Mrzena, ZD Hrejkovice, Fast Kovošrot,
Hospodářské potřeby Štemberková, Hospůdka Zbelítov
Medenci, Restaurace U Broučka, HITON elektro, Barvylaky Hladký, Potřeby pro domácnost Mikšovská, Zemní
práce J. Hrůza, Cyklosport Marvan, Maso-uzeniny
Koutník, JUB Milevsko, Voňavý obchůdek Violka, Stihl
Timbersports Komárek, Pekařství Malý, Restaurace Pod
tribunou Pávcová, Vinotéka KD Haus, KOVO PZM,
LoGuSpoj Prášek, Cukrárna „K“, Květinářství Romantik
Kolingrová, ZD Přeštěnice, občanům Zbelítova, a dalším.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Český svaz žen ve Zbelítově děkuje všem obyvatelům,
firmám a přátelům naší obce, za poskytnutí darů a tomboly
na dětský karneval pořádaný dne 11. března 2017.

Přehled plánovaných akcí
Dne 30. dubna 2017
za humny
bude proveden starodávný zvyk

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a bude postavena máj před obecním ouřadem

Ježibaby!
Připravte se na start!

ROŽNĚNÍ SELÁTKA

Oslavili jubileum:
Bolková Anna
Kotrba Jaroslav
Winter Ivan
Vysoký Jan
Labská Marie
Hejpetr Václav
Panochová Věroslava
Žák Milan
Kubeš Jan
Dubová Zdena
Taterová Eva

86
82
80
75
75
70
70
65
60
60
50

Navždy odešli
Dne 2. ledna Ladislav Kubec
Dne 21. února Anna Kotrbová
Vážené rodiny a přátelé,
přijměte naši hlubokou soustrast!
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