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výtisk zdarma

Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku,
je ten správný čas, abychom načerpali novou životní energii,
která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu.
Proto vám všem přejeme
hodně dnů plných sluníčka,
radosti, úsměvů, štěstí i zdravíčka,
jarní dny plné pohody,
veselé Velikonoce
a
bohatou pomlázku.

Připomínáme, že do 31. března 2012 je povinnost uhradit splátku poplatku za svoz komunálního
odpadu a poplatek ze psů. Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 360,-Kč za osobu v obci trvale
přihlášenou, za rekreační objekt 500,-Kč. Výše poplatku za prvního psa je 100,-Kč, za druhého a
dalšího 200,-Kč. Oba poplatky lze uhradit i bezhotovostním převodem na číslo účtu obce Zbelítov:
0640997339/0800 variabilní symbol 133700 -xxx číslo popisné Vašeho domu (poplatek za
komunální odpad), variabilní symbol 134100 -xxx číslo popisné vašeho domu (poplatek za psa).
Letos, vzhledem k rychlejšímu nástupu teplého počasí, bude svoz komunálního odpadu od 1. dubna
opět probíhat vždy v pátek, ale už jen 1x za 14 dní. V minulých vydáních zpravodaje jsme sice
informovali, že svoz 1x týdně bude realizován až do konce dubna 2012, ale z důvodu dřívějšího
nástupu jarního počasí to už není nutné.
Jarní úklidové práce v obci by od dubna měli provádět uchazeči, kteří jsou dlouhodobě zapsáni
v evidenci úřadu práce. Termín veřejně prospěšné práce, tak jak byl dosud znám, od letošního roku
už ale neplatí a je zaveden nový pojem, tzv. veřejně prospěšná služba. Nezaměstnaní, kteří jsou
dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce musí v rámci této služby odpracovat až 20 hodin týdně.
Místem vykonávání veřejné prospěšné služby nemusí být vždy jen místo jejich trvalého bydliště, ale
mohou být vykonávány třeba i v nějaké okolní obci. V případě bezdůvodného odmítnutí této veřejně
prospěšné služby hrozí vyškrtnutí z evidence úřadu práce. Konkrétnější informace a detaily úřad
práce obcím zatím ještě neposkytl.

Doplnění, v minulém vydání Zbelítovského zpravodaje v článku Mateřská škola letos oslavila 30 let
od vybudování bylo opomenuto působení paní Ludmily Přibylové v této mateřské škole. Její jméno
je s historií školky nerozlučně spjato od samého počátku až k samotnému uzavření provozu. Ludmila
Přibylová nastoupila do školky přesně v první den zahájení školního provozu, tj. 19. října 1981 a
s největší pravděpodobností právě toto ovlivnilo, že se v Pamětní knize č. 4 mezi ostatními
opomnělo uvést její jméno. Podklady pro článek byly čerpány především z Pamětní knihy obce
Zbelítovské – kniha č. 4 a z kronik MŠ. Jméno Ludmily Přibylové je uvedeno až v jedné z vlastních
kronik MŠ a při psaní článku došlo k jeho přehlédnutí, za které se dodatečně omlouváme. Paní
Ludmila Přibylová pracovala ve školce nejprve jako vedoucí školní jídelny a uklízečka, zhruba od
roku 1991 až do samotného uzavření provozu jako vedoucí školní jídelny a kuchařka zároveň.

Upřesnění, rodina Dubova, která se v Soutěži ve sběru a třídění odpadu umístnila na třetím místě,
darovala svoji odměnu 180,-Kč spojenou s tímto umístněním Mateřské škole Skřítci ve Zbelítově.
Tato informace nebyla redakci do minulé uzávěrky poskytnuta, proto v minulém vydání nemohla být
uvedena.

Farní Charita Milevsko oznamuje, že opět uskuteční jarní humanitární sbírku.
Jedná se nejen o veškeré šatstvo, ale i nepoškozené boty, přikrývky, lůžkoviny, ručníky, utěrky,
záclony, polštáře, deky, spací pytle, domácí potřeby (třeba vyřazené nádobí, skleničky, atd.). Vše
čisté, zabalené do pytlů nebo krabic. Sběr proběhne ve výstavní hale Českého svazu chovatelů
v Týnické ulici (u bývalé Madety) v těchto dnech:
pondělí 23.4. od 15 – 17 hodin;
pondělí 30.4. od 14 – 16 hodin
středa 25.4. od 14 – 16 hodin;
pondělí 2.5. od 15 – 17 hodin

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ
13. zasedání zastupitelstva, 14. března
Na tomto zasedání se zastupitelé letos sešli poprvé a hned řešili několik závažných bodů.
Jedním z nich se ukázal být i prodej pozemků v průmyslové zóně, přiléhající k bývalému vepřínu. O
pozemky ve výměře cca 3 000 m2 projevili společný zájem podnikatelé Jiří Hrůza a Ing. Václav
Šmejkal. Firma Václava Šmejkala zakoupila ve Zbelítově nedávno objekt bývalého vepřína a tudíž o
pozemky v těsné blízkosti tohoto objektu jeví eminentní zájem, Jiří Hrůza chce pozemky využívat
pro svoji podnikatelskou činnost. Na zasedání se dokonce osobně dostavil, aby zastupitelům
zodpověděl a osvětlil případné dotazy. Starostka navrhla a doporučila pozemky podnikatelům
prodat, a to za téměř stejnou cenu, za kterou je obec v nedávné době sama pořídila. Tedy 30,-Kč za
m2 s tím, že podnikatelé nabízejí na své náklady zpevnit a upravit komunikaci, která do této lokality
vede a rovněž osázet zelení tzv. zelený pruh. Dle územního plánu je povinností obce oddělit tímto
pruhem průmyslovou zónu od zóny obytné. Následně se mezi zastupiteli rozpoutala živá diskuse,
jejímž výsledkem byl návrh přijat většinou zastupitelů.
Cena vodného 32,67 Kč za 1m3 zůstává stejná jako vloni. Dále zastupitelé schválili záměr
vybudovat čtyři stavební parcely na pozemcích 452/1 a 453/1, nacházejících se v lokalitě za
řadovými domy směrem na Milevsko. Výměra každé parcely bude cca 1 000m2 a k vyřizování
potřebné dokumentace byla pověřena starostka obce.
Zastupitelstvo podpořilo a schválilo žádost o dotaci z krajského úřadu ve výši 41 800,-Kč pro
SDH Zbelítov. Z těchto financí plánují hasiči zakoupit startovací vozík a deset kusů plášťů pro své
členy. Výše poskytnuté dotace je 29 000,- Kč, spoluúčast obce 12 800,-Kč, celkem k dispozici
41 800,-Kč. Na základě oprávněných stížností některých občanů se zastupitelé rozhodli vyhlásit
výběrové řízení na provozování místního pohostinství s účinností od 1. června 2012.
Obec Zbelítov vyhlašuje záměr na pronájem pohostinství v obci, s požadavkem zahájení provozu
od 1. června 2012. Pohostinství prodělalo rekonstrukci, náleží k němu ještě sklad, zasedací
místnost, nově zrekonstruovaná WC a zastřešená venkovní terasa s posezením. Měsíční nájemné
bude činit 1 500,- Kč, podrobnější informace poskytne starostka obce Markéta Honzíková (ústně
nebo na tel: 724 180164). Písemné nabídky zasílejte nejpozději do 30. dubna 2012 na adresu:
Obecní úřad, Zbelítov 62, 399 01 Milevsko nebo elektronicky na obec@zbelitov.cz

Pletení z papíru – Příznivkyně tohoto umění se v místní knihovně sešly poprvé hned po Novém roce
ve čtvrtek 5. ledna. Pod vedením knihovnice a zároveň lektorky Marie Novákové postupně pronikaly
do tajů papírového pletení. Nejprve se naučily
správně točit roličky a pak už
přicházely na svět nejrůznější výtvory:
věnečky, slzičky, podkovičky,
vánoční stromky nebo zvonečky, obaly na
cokoliv - nejčastěji
na květníky, hračky, dokonce na deštníky
nebo
noviny.
Krabice či krabičky různých velikostí, tvarů
i barev, košíčky,
zahradní tác s víkem, ale
třeba i dva
funkční věšáky na
kabáty nebo opletený rám
obrazu. Z původního
záměru uspořádat jen
pár lekcí se časem
ustálila
pravidelná
čtvrteční
sešlost,
trvající až do konce
března.
Společný
zájem spřátelil přes
desítku
šikovných
děvčat
a
žen
nejrůznějšího
věku,
naturelu i povolání.
Upletly toho
opravdu hodně a své
výrobky hodlají při
vhodné příležitosti veřejně vystavit, aby se
i ostatní mohli
inspirovat. Za projevovanou ochotu, pomoc,
péči i trpělivost patří
Marii Novákové veliký dík.
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Pohádka od rybníka pobavila - I když v neděli 29. ledna zima o sobě dávala zase pořádně vědět,
na příznivce ochotnického divadla byla krátká. Do kulturního domu na divadelní pohádku přišly
nejen děti v doprovodu svých rodičů a prarodičů, ale i ostatní dospělí. Představení s názvem
Pohádka od rybníka přijeli do Zbelítova sehrát členové Divadelní společnosti Podkova Jihočeského
folklorního souboru Kovářovan. Nápaditá scéna, kulisy, kostýmy, texty písní stejně jako herecké
výkony diváky pobavily, rozesmály i vtáhly do děje.
Umění kovářovských ochotníků si přišla prohlédnout bezmála osmdesátka dětských a
dospělých diváků. Diváci téměř zaplnili hlediště a s napětím sledovali pohádkový příběh, jehož děj
se odehrával přímo u rybníka. Závěrečná píseň společně zazpívaná herci i nápovědou však konec
představení ještě neznamenala. K překvapení dospělých dostaly děti od herců drobné upomínkové
dárky, pozvání prohlédnout si jeviště a vyfotit se s nimi.
Divadlo ve Zbelítově se naposledy hrálo někdy před třiceti léty, snahou bylo takto trochu
oživit kulturu ve vsi a snad se to i povedlo. Jenom škoda, že nepřišlo víc domácích, akce by tak
nemusela končit mírným finančním deficitem. Všude přítomná inzerce a upoutávka dosáhla toho, že
přijelo alespoň dost přespolních. Za neúčast domácích částečně mohla asi virová onemocnění,
neštovice, ale i obyčejný nezájem.

Hasičský bál – Tradiční, oblíbený a poslední léta

Valná hromada – V úterý 28. února

hojně navštěvovaný bál se letos konal v sobotu 18.
února v místním kulturním domě. Vyhrávala chrástecká
dechová kapela Ratata, která úspěšně nahradila léty
vyzkoušenou Harmonii, a jak se ukázalo, Ratata
neměla chybu. Dechovky střídaly modernu, pobavil se,
vybral a zatancoval si snad každý. V tombole se
tradičně vyhrávalo jídlo, pití, alkohol, cukroví, dorty,
salámy, tácky se zabijačkou, kusy masa, kýty, ale třeba
i brambory, květiny nebo nářadí. Hlavní ceny tvořily
tradičně poukázky na odběr živého selete. Návštěvnost
byla tak vysoká, že domácí i hosté zaplnili celý sál.
Jenom škoda, že hostinský opět nezvládal svoji úlohu
tak jak by měl a jak se očekávalo. Dle referencí se ale
bál vydařil a hasiči tak výrazně vylepšili svůj rozpočet.
Pro příště snad jen malá připomínka: kulturní akci
tohoto rázu si dnes už málokdo dovede představit bez
nezbytných ubrusů na stolech, tentokrát chyběly.

jste mohli zaznamenat zvýšený ruch
a počet aut v okolí místního
kulturního domu. Ten den se ve
Zbelítově konala Valná hromada
Svazku obcí Milevska (SOM) a do
Zbelítova se sjeli starostové z 25
členských obcí. Jako hostitele pro
konání valné hromady si SOM vždy
vybere některou z členských obcí a
na Zbelítov padl los právě nyní.
Zároveň u nás proběhla i Valná
hromada Místní akční skupiny (MAS)
a dorazili hosté z Komunitního
plánování. Starostka obce Markéta
Honzíková jmenovitě děkuje Radce
Přibylové, Ludmile Přibylové a Marii
Novákové za jejich pomoc při
přípravě
na
toto
setkání.

Dětský karneval – Sál ověšený balónky přivítal v sobotu 3. března odpoledne všechny děti, které
se přišly vydovádět na tradiční karneval. K vidění byly malé i velké princezny, berušky, dvě
mušketýrky, Karkulky, král, vlk, upírka, bílá paní nebo indián. Také několik vodníků, klaunů, pirát,
Šípková Růženka, ale i lev, tučňák a spousta zvířecích i dalších masek. Přišlo přes stovku dospělých a
přes sedmdesát dětí. Hudbu obstarávali a mixovali dva „pokrevní indiánští bratři“ Oťas a Pavel. A
nejen to, v jednu chvíli se sál změnil v taneční mini školičku a DJ Oťas názorně učil děti Ptačímu
tanci. Vyřádili se všichni: děti, maminky, babičky i taneční parťák Libor, který Oťasovi zdatně
sekundoval.
Karnevalovým převlekům neodolali ani sami pořadatelé a přestrojili se také. Mašinku s dětmi
řídila rudovlasá vodnice s culíky, na parketě si taneční rytmy v typických pončech a sombrerech
užívaly dvě Mexičanky, vstupenky prodávala Červená Karkulka s Kočičkou, o indiánech už řeč byla.
Odpoledne dětem zpestřily i dvě soutěže, za jejichž plnění dostávaly sladké odměny. Velmi
očekávané bylo vystoupení kouzelníka Ondřeje Hrtoně, vystupujícím pod uměleckým jménem Magic
Black. Předvedl triky, kouzla, iluze a sklidil zasloužený obdiv a potlesk. Zlatým hřebem ale byla
tombola, která letos obsahovala 310 cen. Podařilo se jí pořídit za laskavé pomoci dárců a sponzorů,
kteří přispěli finančně, věcnou cenou nebo cenu vytvořili svojí prací. I díky nim se karneval těší
dobrému renomé, je vyhledávaný, hojně navštěvovaný a také ziskový.
Poděkování patří: SDH Zbelítov, Jiřímu Hrůzovi, Otomaru Říhovi (ml.), Vlastovi Říhovi,
Františku Štrubinskému, Marii Mikšovské, Miladě Schweigerové, Vlastě a Liborovi Štvánovým,
Jednotě SD Milevsko, hostinskému Pepovi Holému. Děkujeme místním maminkám a ženám, které se
jakkoliv zapojily, ať už finančně, věcným darem nebo samy něco vyrobily. Děkujeme i anonymním
dárcům, kteří svůj příspěvek vložili do kasičky v obchodě Jednoty.
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Zájezd do divadla – Dlouho plánovaný zájezd do pražského divadla se konečně uskutečnil ve
středu 7. března. Na hru Jo, není to jednoduché se do Divadla U Hasičů vydalo celkem čtyřicet
účastníků. Osmnáct místních, zbylá místa doplnili přespolní. V ztřeštěné komedii, točící se kolem
stárnoucího profesora geometrie, šokujícího poměrem se svou o 40 let mladší žačkou, diváky
pobavili Petr Novotný, Uršula Kluková, Klára Jandová, Petra Duspivová a Jaroslav Sypal.

TIPY
Sdílené zážitky a reference účastníků zájezdu byly velmi pochvalné, a tak můžeme podobný zájezd
v příští „zimní sezóně“ zopakovat, vyzkoušet zase jiné divadlo a jinou hru.
Zvažujeme i možnost uspořádat v teplejších letních měsících zájezd do divadla s otáčivým
hledištěm v Týně nad Vltavou na vybrané představení, ale samozřejmě jen pokud o to bude zájem.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
S vánočními svátky jsme se v Mateřské škole Skřítci rozloučili 6. ledna připomenutím svátku
Tří králů a zpěvem koledy My tři králové jdeme k vám. Ve dnech 20. a 21. ledna proběhl na obou
základních školách v Milevsku zápis dětí do prvních tříd. Z naší mateřské školy se ho na 1. ZŠ T. G.
Masaryka zúčastnilo sedm předškoláků. Přestože nás neminuly neštovice, únorový karneval v
mateřské škole si nenechalo ujít devatenáct dětí. Karnevalové veselí zahájila přehlídka
nejrozmanitějších masek a po přehlídce jsme si všichni užili zábavu při společných hrách a tancích
Zbelítovská mateřská škola se také zapojila do výtvarné soutěže na téma „Maškary mezi
námi...“, kterou vyhlásila Městská knihovna v Milevsku. V pátek 16. března přijel za námi na
návštěvu mladý kouzelník Ondřej Hrtoň z Milevska a svým vystoupením děti velmi zaujal. V úterý 27.
března jsme s dětmi navštívili dětské divadelní představení s názvem Velká školní taška(řice)
v Domu kultury Milevsko. Ke zpestření pobytu ve školce přispívá i zakoupení malých cvičebních míčů
-over ballů, které využíváme při cvičení.
V pondělí 19. března jsme přivítali novou holčičku, čímž byla naplněna kapacita mateřské
školy, která je dvacet pět dětí. Na čtvrtek 12. dubna od 15 do 17 hodin je připraven zápis nových
dětí do školky. Z celkového počtu 25 dětí, které v současné době do naší školky chodí, jich letos v
září osm nastoupí školní docházku, ve školce tedy zůstane osm volných míst.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v soutěži škol a školek ve sběru PET lahví. Soutěž trvá
až do 15. června 2012, pět míst bude finančně oceněno a naše školka je v současné době na čtvrtém
místě.
za kolektiv Mateřské školy Skřítci Zbelítov
Hana Maťhová, ředitelka

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
12. dubna (čtvrtek)
ZÁPIS DĚTÍ DO MŚ SKŘÍTCI ZBELÍTOV
v mateřské škole od 15 – 17 hodin.

5. května (sobota)
OSLAVA KE DNI MATEK
v sále kulturního domu od 16 hodin.

30. dubna (pondělí)
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
po vztyčení májky
se dětský lampiónový průvod
vydá k vatře do Jablan
(občerstvení pro děti zajištěno, zdarma).

10. června (neděle)
O POHÁR STAROSTY OSH PÍSEK
A STAROSTKY OBCE ZBELÍTOV
dětská soutěž v požárním útoku
na louce pod MŠ od 14 hodin
(účast přislíbilo zhruba 20 dětských družstev).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
zemřel
5.2. Vladimír Švehla
oslav ili jubileum
Milan Žák
60 let
Václav Hejpetr
65 let
Jan Vysoký
70 let
Marie Labská
70 let
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JAK ŠEL ČAS aneb STRUČNÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2011
leden
- Novým místostarostou obce byl zvolen Tomáš Přibyl, předsedkyní finančního výboru Radka
Přibylová, na uvolněné členství v kulturní komisi postoupila Eva Taterová.
- 14. ledna začala Soutěž ve sběru tříděného odpadu a ukončena byla 15. června. Vyhlášení
výsledků se konalo na veřejném zasedání zastupitelstva v září: 1. Přibylovi=č.p.113, odměna
540,-Kč; 2. Frydrychovi=č.p.6, odměna 360,-Kč a 3. Dubovi, č.p.100=odměnu 180,-Kč
darovali místní MŠ.
- Starostka podala žádost na ČEZ o vybudování oranžového hřiště, ale obec neuspěla.
únor
- Pavel Barabáš se dostavil na 5. zasedání zastupitelstva, složil slib, stvrdil podpisem a stal se
tak právoplatným členem zastupitelstva.
- Byl schválen návrh na rekonstrukci přízemní části budovy mateřské školy na tělocvičnu a
knihovnu, za předpokladu poskytnutí dotace 600 000 Kč se spoluúčastí obce 200 000,- Kč.
Přiznaná dotace nakonec činila jen 210 000,- Kč, povinná spoluúčast obce 175 000,- Kč.
Celkových 385 000,- Kč k dispozici bylo překročeno o dalších 50 000,- Kč, které obec musela
doplatit ze svých zdrojů. Celkové náklady na rekonstrukci tělocvičny se vyšplhaly na
435 000,- Kč.
- Neuspělo se ani v žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady MŠ.
- Schválil se záměr nakoupit další zařízení a vybavení do MŠ za přispění dotace z krajského
úřadu 100 000,- Kč s podílem obce 30 000,- Kč. Ani tato dotace nebyla přidělena a
zmiňovaných 100 000,- Kč školce poskytla obec z vlastních zdrojů.
- Charita dostala příspěvek 12 000,- Kč.
- Podnikatel Marek Kramář poskytl obci finanční dar 20 000,- Kč, za který se opravil chodník
k mateřské škole. Celkově podnikatel daroval obci za uplynulý rok 80 000,- Kč.
- Vodárna u MŠ, která zajišťovala pitnou vodu pro hostinec, byla odpojena z důvodu
havarijního stavu i špatného stavu budovy nad ní. Studna zůstala i nadále zachována,
hostinec se připojil na veřejný vodovod.
- V sobotu 26. února proběhl dětský karneval.
březen
- Schválena nová cena vodného 36,44 Kč/za odběr 1m3 vody, pevná částka za přípojku je
270,- Kč.
- Jako náhradu za nefunkční rozhlas, navrhl místostarosta hromadné rozesílání důležitých SMS
občanům, pokud by o to projevili zájem, k realizaci ale nedošlo.
- Vypracováním projektové dokumentace k Územnímu plánu č. 2 byl pověřen Ateliér Ing.
Lenky Samcové.
- Došlo k úpravě prostranství okolo kříže v Jablanech, kde se budou nově pálit čarodějnice.
duben
- Šest pracovnic se až téměř do konce roku postupně střídalo při vykonávání veřejně
prospěšných pracích.
- Obec se stala členem Svazku měst a obcí ČR.
- Ve výběrovém řízení na opravu hasičské zbrojnice zvítězily Služby Města Milevska s nabídkou
300 000,- Kč. Z této sumy činila přiznaná dotace krajského úřadu 170 000,- Kč, povinná
spoluúčast obce 130 000,- Kč.
- Markéta Fuková a Kateřina Přibilová projevily zájem o pronájem pohostinství v obci a o jeho
provozování, ale zastupitelé záměr na vypsání výběrového řízení na nového pronajímatele
neschválili. Rok se s rokem sešel a už je tomu jinak.
- Do vsi přijeli geodeti a zaměřovali pozemku pro účely digitalizace, která měla být
dokončena do konce roku 2011.
- Těsně před Velikonocemi se konala akce Pletení z papíru a drátkování, pletení se nekonalo,
lektorka byla nemocná.
- Na čarodějnice byl znovu obnoven lampiónový průvod dětí. Po vztyčení májky se všichni
společně vydali ke kříži do Jablan, kde byla připravena vatra a pro děti občerstvení.
květen
- Firmu AMT Příbram, která zajišťovala svoz a likvidaci tříděného odpadu nahradila firma
Služby Města Milevska.
- 14. května se v sále kulturního domu konalo posezení ke Dni matek.
červen
- Pozemek pod budovou prodejny s potravinami byl prodán Jednotě Milevsko za 130,- Kč za m2
- Byla schválena rekonstrukce části přízemí MŠ na knihovnu ve výši 70 000,- Kč. Obě místnosti
nové knihovny byly dokončeny závěrem září a plánované náklady byly překročeny ještě o
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7 000,- Kč, které obec uhradila ze svých rezerv.
11. června se uskutečnil na louce pod mateřskou školou Den dětí v duchu indiánského léta.
Starostka předložila k posouzení návrh na vybudování oploceného hřiště s umělou trávou ve
volné lokalitě pod řadovými domy. Projekt se ale neshledal s podporou některých zastupitelů
a později ztroskotal na nepřidělení dotace.
- V zahradě MŠ se začal budovat altán, který zastřešil pískoviště a hrací plochu. Sponzorské
dary poskytli Ing. Marek Kramář (40 000,-Kč), Truhlárna Ladislava Štvána (25 000,-Kč) a Jiří
Hrůza (10 000,-Kč). Oplechování a finální úprava střechy není hotová dodnes.
- 30. června oficiálně vychází 1. číslo Zbelítovského zpravodaje.
červenec
- V sobotu 30. července se u nás konalo „Setkání dvou Zbelítovů“. V soutěži O nejlepší
zbelítovský koláč zvítězila s věnečky Marie Nováková. Škoda, že celé odpoledne propršelo.
- Během léta byla v hostinci U Pepína vybudována letní pergola. Materiálové náklady 73 000,Kč uhradili sponzoři (Marek Kramář a Truhlářství Ladislava Štvána), montáž pergoly provedli
hasiči a tesaři dobrovolně.
- Vzniklo družstvo malých hasičů (přípravka), které vytvořilo deset dětí ve věku od 4 do 5let.
srpen
- Byl schválen návrh na rekonstrukci úseku komunikace délky cca 300 m, který začíná od č.p.
51 a směřuje ke konci zastavěné části obce směrem na Milevsko. Vypracováním projektu byl
pověřen Ing. Jiří Chalupa.
- 21. srpna starostka obce a Ludmila Přibylová přivítaly do života šest nových občánků.
září
- Vyhlášení výsledků Soutěže ve sběru a třídění odpadu.
říjen
- V tělocvičně MŠ se začala cvičit zumba a zdravotní cvičení (Body-Shaping). Cvičitelku zumby
nahradila od ledna 2012 lektorka Jana Miklavčičová, zdravotní cvičení se od nového roku
cvičí 2x týdně.
- 27. října proběhl Den otevřených dveří v MŠ, od jejího dokončení letos uplynulo 30 let.
- Zastupitelé schválili změnu dodavatele elektrické energie pro obec, od 1. ledna 2012 je
novým dodavatelem energie firma Bohemia Energy.
listopad
- Do 16. listopadu byl na obci vyložený katastrální aparát v rámci probíhající digitalizace.
- Šárka Šrámková darovala obci 20 souprav dětských nerez příborů určených pro MŠ, knihovně
téměř desítku knih, většinou cestopisných.
- 19. listopadu proběhlo Adventní zdobení s Dagmar Kolingrovou.
- Na první adventní neděli se v zahradě MŠ rozsvěcoval vánoční strom.
prosinec
- 3. prosince Mikulášská diskotéka pro děti s nadílkou.
- 10. prosince Vánoční posezení pro seniory.
- Schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2012.
- Vymezení stanoviště pro odpalování zábavné pyrotechniky v průběhu Silvestrovské noci –
asfaltové parkoviště před MŠ.
- Dokončení digitalizace katastrálního území.
- Od 1. ledna 2012 z důvodu úspory el. energie už nesvítí veřejné osvětlení po celou noc
-

A na závěr trochu statistiky – K 1. lednu 2012 bylo v obci trvale přihlášených 350 obyvatel, z tohoto
počtu je 45 dětí ve věku do patnácti let. Tři osoby mají zapsaný trvalý pobyt přímo na obecním
úřadu. Nejstarším občanem Zbelítova byl pan Vladimír Švehla, který by se býval dožil letos v květnu
90 let, ale bohužel 5. února náhle zemřel. Na pomyslné příčce nejstarších občanů tak stanuly tři
ženy: paní Vlasta Šatavová (89), paní Jaroslava Voříšková (88) a paní Marie Švehlová (86). V roce
2011 se narodily čtyři děti, zemřela paní Marie Peterková tehdy nejstarší občanka obce. Obec má
120 popisných čísel a 12 rekreačních chalup. V průběhu uplynulého roku se k trvalému pobytu v obci
přihlásilo 12 osob, odhlásili se 4 osoby, Zbelítovský zpravodaj se dodává do 130 domácností.
Svoje padesátiny oslaví letos 6 jubilantů, šedesátiny rovněž 6 jubilantů, 3 oslavenci budou slavit
nebo už oslavili pětašedesátku, 4 sedmdesátku a devadesátiny oslaví v závěru roku nejstarší
občanka obce.
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