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Jednota chce investovat do prodejny potravin a žádá o podporu
Budova prodejny potravin ve
Zbelítově patří Jednotě, spotřebnímu
družstvu (SD) v Milevsku. Ta svoji
obchodní činnost provozuje ve Zbelítově už velmi dlouho. Budova si
v průběhu let dlouhodobě říkala
o investici do technického stavu. Do té
se vedení Jednoty nyní odhodlalo
konečně pustit. Do tohoto svého záměru se však rozhodlo zapojit i Obec
Zbelítov a předneslo hned tři varianty
řešení. Počátkem
letošního roku
proběhlo ve Zbelítově jednání se
starostkou obce Markétou Honzíkovou.
A později v kanceláři obecního úřadu
ještě další, tentokrát za hojné účasti
čtyř zástupců Jednoty a čtyř zastupitelů
Obce Zbelítov.
Na první schůzce přiblížil předseda Jednoty, SD Miroslav Bočan záměr
představitelů družstva. Ke svému velkému překvapení a později i zděšení se
starostka obce dozvěděla, že Jednota, SD
má v plánu velkou investici do budovy
ve Zbelítově -s finančním přispěním Obce
Zbelítov. Předseda Jednoty, SD postupně
nastínil zamýšlené varianty řešení.
Tři návrhy řešení
Jako první navrhoval Obci Zbelítov
finanční spoluúčast na opravu budovy.
Celkové náklady se vyšplhají na cirka půl

druhého miliónu Kč. Druhou variantou by
dle něj mohl být pravidelný měsíční
příspěvek obce, který by provoz prodejny
dotoval. Miroslav Bočan totiž prohlásil,
že prodejna ve Zbelítově je pro jeho
družstvo ztrátová a nehodlá tuto ztrátu
nadále dlouhodobě akceptovat. „Jednota
dělá Zbelítovu charitu,“ poznamenal.
Tahle informace Markétu Honzíkovou
překvapila a zároveň se jí dotkla. Třetím
řešením by dle něj mohlo být odkoupení
budovy do vlastnictví Obce Zbelítov.
Případně prodej úplně jinému zájemci,
jako tomu bylo například v Borovanech.
Prozatímní řešení
Celou problematikou se intenzivně
zabývali zastupitelé na svém zasedání
18. února a shodli se na přijatelném
stanovisku. A na další iniciované schůzce
souhlasili s návrhem protistrany tak, jak
předseda družstva požadoval. Tedy
pravidelným
měsíčním
příspěvkem
na provoz ve výši 10 000,- Kč. Vzhledem
však k již schválenému obecnímu
rozpočtu pro tento rok budou platby
poskytovány nejdříve od letošního
podzimu, pravděpodobněji až od počátku
roku 2022.
Budovu stavěli otcové
„Není to malá částka, ale pokud chceme

v obci prodejnu zachovat a tím zajistit
dostupnou obslužnost pro obyvatele,
nezbývá nám nic jiného,“ zdůvodňuje
rozhodnutí starostka obce Markéta
Honzíková.
„Nedovedu si představit, že by
Jednota prodejnu prodala a my jsme
se tak ocitli v nepříjemné situaci.
Naše představa je prozatím přispívat
na její provoz a v horizontu zhruba
pěti let objekt odkoupit do vlastnictví
obce. Za podmínky, že Jednota bude
po tuto dobu obchod ve Zbelítově
provozovat. Nechceme se unáhlit
a budovu hned kupovat. Je dost dobře
reálné, že bychom na její odkoupení
mohli získat alespoň část peněz
z dotačních titulů Ministerstva pro
místní rozvoj. Doufám, že se nám vše
podaří a budovu, kterou stavěli naši
otcové, pro Zbelítov uchováme,“
uzavřela starostka.
Uzavření prodejny
Dle nejčerstvější informace
uzavře vedení Jednoty provoz prodejny ve Zbelítově hned po Velikonocích
v úterý 6. dubna. Důvodem je avizovaná rekonstrukce, která se protáhne
na celý měsíc.
Markéta Honzíková/ Eva Taterová

Dorazily symboly obce
Plechový smaltovaný ovál se znakem obce
Zbelítov zdobí fasádu obecního úřadu zvenku. Kancelář
uvnitř od 21. února zase vyšívaný znak a prapor se
stuhou. V precizně dokonalé kvalitě je vyhotovila
brněnská firma Alerion. Kvalitou ručního zpracování
je tato firma téměř bezkonkurenční. Patří ke špičce
ve svém oboru, o čemž svědčí i přiložený certifikát.
Znak obce i prapor se stuhou jsou ručně vyšívané,
důstojné, reprezentativní a tomu odpovídá i cena.
Znak obce s upevněním stál obecní
kasu 36 179 Kč, prapor včetně stuhy, žerdě a stojanu 64 251 Kč. Stuha nese vyšitý nápis: „Uděleno předsedou
poslanecké sněmovny dne 21.4.2020.“ Oba symboly budou používány při slavnostních příležitostech v obci,
kterými bude v nejbližší době například setkání rodáků ve Zbelítově.
-et-

Zastupitelstvo obce rozhodlo
V letošním roce se zastupitelé sešli na
zasedání jen jednou 18. února. Podmínka svolat
zastupitelstvo nejméně jedenkrát za tři měsíce
od posledního uskutečněného tak byla řádně
splněna. Kromě toho nevznikla během této doby
žádná neodkladná záležitost, která by si
rozhodnutí zastupitelů vyžadovala.
Hasičárna se dočká opravy
Byla odsouhlasena změna vodného pro rok
2021 na 46,70 Kč á m3 včetně DPH. Dále zastupitelé schválili záměr starostky požádat Krajský
úřad o dotaci na opravu budovy hasičárny.
V plánu je budovu zateplit a opatřit novou fasádou. Budova má číslo popisné 62. V jednolitém
objektu je pod tímto číslem zahrnuta hasičárna,
zasedací místnost obce, hospůdka s terasou
a kulturní dům, který už fasádu má. Starostka
v průběhu března adresovala příslušnou dotační
žádost Krajskému úřadu. Ten může projekt
podpořit dotací až 80 procent z celkového
rozpočtu, za podmínky spoluúčasti obce
20 procent. Přesný termín zasedání krajského
zastupitelstva není při současné zdravotní situaci
zatím znám.

Třídění odpadů je věčné téma
Pár slov k třídění odpadu
Stejná situace jen s časovým odstupem se zase a znovu opakuje.
V poslední době se opět rozmohl nešvar u nádob na tříděný odpad. Několikrát se stalo, že odpad přinesený k těmto nádobám do nich nebyl vložen,
ale jen pohozen vedle nich nebo na nich. Jen tak volně, natěsnaný v krabici, bez ladu a skladu. První fotografie dokumentuje odloženou krabici s
blíže neurčeným obsahem na nádobě pro odkládání tuků. Vše korunuje obal
od vajec i se zbytky skořápek. Ani jedno do tříděného odpadu nepatří!
Na druhé fotografii „zdobí“ žlutý kontejner na plasty jakási vyřazená duše.
Snad od traktoru, navlečená na mřížkované plastové bedně s podobným
neurčeným obsahem. Ani tyto odpady do nádob na tříděný odpad nepatří
a musí je někdo další zlikvidovat. K podobným situacím dochází většinou
na shromáždišti odpadů před budovou prodejny Jednoty.

Místostarosta Pavel Chvojan má oprávněné obavy, že firma Rumpold
nebude ochotna podobné prohřešky stále dokola tolerovat a odpad z obce
jednoduše neodveze. Místostarosta proto apeluje na všechny a důrazně
vzkazuje: „Odpad třiďte důsledně, do barevných zvonů vhazujte jenom
odpad, který tam opravdu patří a vedle zvonů v žádném případě nic neodkládejte! Zastupitelům chce navrhnout, aby shromaždiště u Jednoty střežila fotopast nebo kamera. Pachatel by tak rázem přestal být anonymní.

Jak je to s dotacemi?
Nová střešní krytina na mateřské škole
Obec v současné době stále čeká, zda jí
Krajský úřad přizná na tuto akci dotaci. Jde o
pořízení nové střešní krytiny na technické části
budovy mateřské školy. Proběhne o prázdninách.

Víceúčelové hřiště
I na tento projekt žádala starostka obce
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. To o ní
rozhodne a obec informuje nyní v dubnu, nejpozději v květnu. A o co vlastně půjde? O víceúčelové sportovní hřiště na louce pod mateřskou
školou, otevřené pro tenis, volejbal, nohejbal,
košíkovou, malou kopanou, házenou, florbal
a další sportovní aktivity. Hřiště bude vybaveno
umělým osvětlením, parkovištěm pro sedm
automobilů, jedno stání bude vyhrazeno
vozíčkářům. Hřiště bude oplocené a výška tohoto
oplocení dosáhne čtyř metrů. Obec má nyní
včetně stavebního povolení všechny administrativní úkony vyřízené a čeká na přiznání dotace.
Projekt na hřiště vypracoval Petr Černý.
Opravuje se rybník Dohoďák
V
polovině
března firma
Nowastav, a.s.
konečně zahájila
práce.
K rybníku nad
mateřskou
školou se sjela
těžká technika
- dva bagry
a náklaďáky.
Firma
opraví
poškozenou
hráz, výpusť a odtok vody. Kolem rybníku
a potoku vzalo za své 7 vrb a 15 keřů, nahradí je
nová výsadba. Celá akce se plánuje dokončit do
začátku letních prázdnin.
–etZbelítovský zpravodaj 1/2021 • strana 2 •

Zvony na odpad u prodejny Jednoty „ozdobil“ v únoru zvláštní odpad

Nebezpečný odpad
Jedním z letošních odložených nálezů u zvonů na tříděný odpad byl
také starý vysloužilý elektrospotřebič. Ten ale patří do nebezpečného
odpadu. Ve Zbelítově se tento odpad vybírá celoročně a dočasně shromažďuje v obecní garáži vedle budovy mateřské školy. Ne samovolně, ale jen
po předchozí domluvě s místostarostou obce Pavlem Chvojanem.
Potřebujete-li se nebezpečného odpadu zbavit, kontaktujte místostarostu
osobně nebo na telefonním čísle 778 093343. Garáž odemkne a nebezpečný
odpad zde prozatím uloží. Po naplnění kapacity bude
jednorázově
odvezen do sběrného dvora.
Do nebezpečného odpadu patří například ledničky, mrazáky,
chladničky, elektrické baterie, autobaterie, obrazovky, zářivky, syntetické
barvy, laky, ředidla a další odpad, obsahující rtuť.
-et-/foto Pavel Chvojan

Svoz komunálního odpadu
v letním režimu
Od středy 5. května začíná letní režim svozu komunálního
odpadu. Firma Rumpold-P bude komunální odpad z popelnic
ve Zbelítově vyvážet až do 29. září pravidelně 1 x za 14 dní.

Informace z obce

Pozvánka

Pálení větví proběhne

Obec Zbelítov, Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz žen

v sobotu 10. dubna

Vás srdečně zvou

na louce pod mateřskou školou

4. července 2021 na

od 8 do 12 hodin

Setkání rodáků a přátel Zbelítova

zajišťuje místostarosta obce Pavel Chvojan

Program

VĚTVE NA URČENÉ MÍSTO PŘIVEZTE
AŽ V TENTO URČENÝ DEN I ČAS!
-et-

Úřední hodiny
opět v běžném režimu
Únorové rozhodnutí vlády ČR zrušilo
omezení úředních hodin na úřadech.
Kancelář starostky obce Markéty Honzíkové
je tak opět otevřená:
pondělí, středa, pátek: 8—11,30 hodin
úterý, čtvrtek:
8—17,00 hodin

Poplatky
za komunální odpad a psy
Termín úhrady obou poplatků ukládá
obecní vyhláška do 31. března (jednorázová
platba) nebo do 30. září (druhá platba ze dvou
splátek).
Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné
výši jako vloni a činí 500,- Kč na osobu v obci
trvale přihlášenou. Pro chalupáře 500,- Kč za
nemovitost. Ze psa 100,- Kč, za druhého
a dalšího 200,- Kč. Senioři nad 70 let mají
z poplatků 50% úlevu. Určité osoby při splnění
podmínek mohou uplatnit osvobození z platby.
Platbu lze hradit hotově nebo převodem z účtu.
Číslo účtu Obce Zbelítov: 0640997339/0800
Poplatek za komunální odpad
variabilní symbol 133700...
(za tři tečky doplňte číslo Vašeho domu)

Poplatek za psa
variabilní symbol 134100…
(za tři tečky doplňte číslo Vašeho domu).
-et-



křest a prodej knihy Zbelítov, historie a současnost



položení věnce u pomníku padlých



požehnání obecních symbolů -prapor a
u kaple na návsi bude žehnat kněz Jakub Berka



během celého odpoledne bude na venkovním podiu
dechová hudba Vysočinka



večer v sálu kulturního domu kapela Bosáci



pro děti bude postaven skákací hrad, horolezecká stěna
a stezka bosou nohou



dále si budou moci návštěvníci prohlédnout vystavenou
hasičskou techniku



nejenom rodáci, ale každý host obdrží zdarma upomínkové
předměty, zakoupit si může také Pamětní medaili
obce Zbelítov

znak

obce-

vyhrávat

Přesný časový rozvrh programu bude zveřejněn
na plakátech a pozvánkách.
Organizátoři věří, že se akci podaří uskutečnit navzdory velmi špatné
současné zdravotní situaci. A prosí čtenáře, aby na toto plánované setkání
pozvali všechny, kteří mají ke Zbelítovu nějaký vztah, vazbu nebo odtud
přímo pocházejí. Například své děti, sourozence, tety, strýce a ostatní
přátele a známé. A za tuto osvětu předem velmi děkují.

Zaměstnání u obce

Uzavírá se prodejna potravin

Veřejně prospěšné práce pro obec
vykonávala až do 31. března Iva Volfová. Její
pracovní poměr je nyní prodloužen a potrvá až
do 30. září letošního roku. Od 1. dubna nastoupí k obci pracovat ještě Marta Nyiriová. I její
pracovní poměr je sjednán prozatím do 30. září.
-et-

Od úterý 6. dubna uzavírá Jednota, spotřební družstvo v Milevsku
svoji prodejnu potravin ve Zbelítově. Důvodem je její rozsáhlejší
rekonstrukce. V plánu je pořídit nové podlahy a střechu. Po měsíci by měl
být provoz prodejny znovu zahájen. Odkrytí stávající podlahy však může
odhalit další skryté problémy, které tak mohu plánovaný termín dokončení
ohrozit. Pokud vše půjde jak má, obchod by se měl pro zákazníky znovu
otevřít 30. dubna. Akci bude realizovat firma Robro, s.r.o. Milevsko.
-etZbelítovský zpravodaj 3/2021 • strana 3 •

Co se děje v obci?
Archeologický nález
ve Zbelítově
V loni na podzim při provádění
výkopových prací pro budoucí pokládku
vedení
elektřiny,
narazili
dělníci
v zemi na ohořelá dřevěná torza, keramické střepy, popel a hliněnou podlahu.
Nález do Zbelítova přijeli prozkoumat
archeologové z Prácheňského muzea
v Písku. V úzkém pruhu výkopu, lemujícího silnici podél Šrámkovy chalupy
směrem ven z obce, odhalili destrukci
budovy s hliněnou podlahou. Když se
Lída a Václav Přibylovi vloni 15. prosince
o nálezu dozvěděli, okamžitě se spojili
s jedním s archeologů Tomášem
Hiltscherem. Žádali o nějaké bližší
informace, které by ještě stihli zařadit
do chystané knihy o Zbelítovu. Ty jim
poskytnul až nyní, stejně jako redakci
Zbelítovského zpravodaje.
Místo s historií
Tomáš Hiltscher soudí, že budova
zanikla
pravděpodobně
požárem
ve druhé polovině 16. nebo v první
polovině 17. století. Bohužel, výkop
pro budoucí vedení elektřiny byl
proveden jenom v úzkém pruhu, a tak
archeologové nemohli zkoumat případné
další prostorové souvislosti. Zbytek
dávné budovy tak zůstal zakonzervován
pod zemí. „V případě nějaké stavební
činnosti v místě nálezu, kterou ovšem
nepředpokládáme, by pak k dalšímu
výzkumu dojít muselo,“ sdělil archeolog. Podle jeho odhadu mohl samotný
požár souviset s událostmi třicetileté
války, která region postihla. „Konkrétní
důkaz pro to ale nemáme,“ upřesnil.
Chaloupka shořela dvakrát
Detailnější informace o tomto
místě poskytl Václav Přibyl. Zjistil je
při psaní knihy o Zbelítovu. „V této
oblasti stály v dřívější době dvě chalupy.
První dřevěná byla čtvrtinová gruntovní
chalupa a dnes má č.p. 3. První záznam
o ní je z roku 1586 a nikde v dokumentech není zmínka, že by chalupa lehla
popelem.“
Z
toho
usuzuje,
že
se jí současný nález netýká. „V místě
nálezu však také stávala podružská
chalupa s č.p. 2.
V kronice je popisovaná jako
malá chaloupka s jedním maličkým
okénkem ve štítu, pouze se zápražím,
po kterém jen jedna kráva prošla.
Chaloupka s jednou světnicí a komorou,
podlahou vymazanou hlínou. Okolo
ní ještě vedla cesta, protínající obec.
V knize purkrechtní je zmínka
z 3. března roku 1769, kdy její držitel
Vavřinec Herout žádá velebného pána
administrátora
řádu
Premonstrátů
o povolení, aby v obci zbelítovské
Zbelítovský zpravodaj 1/2021 • strana 4 •

Ať přiletí čáp
Tak trochu ojedinělou atrakcí se od konce
února pyšní louka pod
mateřskou školou. Pro
obyvatele z ptačí říše je
na jejím okraji připraveno zbrusu nové bydlení.
A ne ledajaké, jde
o opravdové čapí hnízdo.
Na špičce vyřazeného sloupu elektrického vedení ho ve výšce zhruba
12 metrů vytvořila parta místních
nadšenců. Na přiletěvší čapí rodiče teď
čeká úplně nové bydlení se vším všudy.
Jen v něm zahnízdit a přivést na svět
mladé.

s pestrým menu. Občas tu uloví i nějakého hlodavce nebo hada. Vhod přijdou
žížaly i hmyz. Čápi si už v minulosti
chtěli postavit své hnízdo na komínu
nedaleké mateřské školy, ale bylo jim
v tom zabráněno. Všechny tyto skutečnosti vedly Pavla Chvojana k nápadu
pokusit se pro ně právě na této louce
vybudovat hnízdo. A čápy, kteří jsou
ohroženým druhem a státem zvláště
chráněni, tak do Zbelítova přitáhnout.

Autor nápadu Pavel Chvojan
spolu s ostatními nadšenci teď napjatě
očekává, kdy čápi hnízdo objeví. Ti se
k nám z afrických zimovišť obvykle
vracívají koncem března až začátkem
dubna. Ostatně, skvěle to dokládá
známé lidové rčení: „Na svatého
Řehoře (12. března) čáp letí přes
moře, žába hubu otevře a líný sedlák,
který neoře.“
Louka pod mateřskou školou je
frekventovaným místem i když se to
nemusí zdát. Velmi často sem míří kroky
majitelů, venčící své psí miláčky.
Místostarosta obce Pavel Chvojan si při
nejedné své vycházce mnohokrát všiml

S nápadem pořídit čápům na louce
bydlení přišel Pavel Chvojan

čápa, postávajícího nehnutě uprostřed
louky a vyčkávajícího na svoji kořist.
Louka plná hrabošů, krtků a žab je pro
čápy
doslova
prostřeným
stolem
chaloupku vystavěti mohl. Jednalo se
patrně o postavení nové chaloupky
na požářišti, kde stávala ta původní.
Pokud pracovník Prácheňského muzea
datuje nález do 16. až 17. století, je to
doklad, že chaloupka č.p. 2 shořela
dvakrát,“ uzavřel Václav Přibyl.
-et-

Zbrusu nové čapí hnízdo
očekává přílet nových nájemníků

Slovo dalo slovo a parta několika přátel se s chutí a nadšením pustila
do nevšedního tvoření. Jako základnu
pro dosažení výšky použili vyřazený
betonový sloup elektrického vedení,
prodloužený o železnou konstrukci. Tím
po vztyčení dosáhli výšky 12 metrů,
která už může být pro čápy dostačující.
Důkladně
si
pohrát
bylo
třeba
i s miskovitou oporou budoucího hnízda.
To byla práce pro zámečníka a svářeče
zároveň Jardu Kotrbu a skvěle si s ní
poradil. Chybělo už jen připravený
železný korpus pevně vyplést březovým
proutím a střed vyplnit senem. Jak na to
nastudovali a v praxi ruku v ruce
provedli Magda a Pavel Chvojanovi.
Spotřeba přírodního materiálu byla
pořádná, protože hnízdo má průměr
1,5 metru. Pokud by se budoucím čapím
rodičům snad přece jenom něco nezdálo
musí už zbytek doladit sami.
Čápi online
Finální práce – vztyčení sloupu
a jeho pevné zakotvení do země obstarala zdarma firma Jiřího Hrůzy.
Místostarosta obce Pavel Chvojan má
do budoucna vizi umístit na nedalekou
studnu kameru a aktivitu čápů tak
zprostředkovávat online. Doufá, že nové
bydlení přijde čápům vhod a do Zbelítova se budou opětovně vracet.
Eva Taterová

Loňský Štědrý den odpoledne

Sčítání lidu
V Česku začalo sčítání
lidu, domů a bytů

Otužilci se vykoupali. Zbelítov se vždy na Štědrý den
odpoledne stává velkým magnetem pro otužilce. Sjíždějí
se na hráz rybníku pod hospůdkou, aby se záhy ponořili do
jeho chladné vody. A mnozí v ní i notně dlouhou dobu
pobyli nebo si zaplavali. Akce je pojmenována Namáčení a
její historie čítá už osm ročníků. Organizaci loňského
devátého překazily vládní restrikce stejně jako všechno
ostatní. Nikdo z místních proto žádný velký zájem ani
účast neočekával. Ale světe div se, otužilci stejně přijeli.
Do ledové vody se jich ponořilo 19, z toho 6 místních.
Nechyběly roušky, rozestupy ani dezinfekce. Bránit
někomu v jeho rozhodnutí individuálně se na Štědrý den
vykoupat v rybníku dost dobře nejde. A že se namočili
do ledové vody je spíš výkon hodný obdivu. Vloni však
bohužel bez přílišné divácké účasti.
Eva Taterová / foto Šárka Šrámková

Sčítání lidu, domů a bytů se koná v celé zemi jednou za
deset let. Povinné je pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně,
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
oprávněná. Letošní sčítání startovalo páteční půlnocí 26. března
a končí 11. květnem.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.
Vzhledem k pandemii proběhne letošní sčítání také online. Sčítací formulář lze vyplnit z klidu domova přes PC nebo
mobilní aplikace Android i iOS. Dostupný je přes webové rozhraní
https://scitani.cz/. Vyplnění je však nutné provést v čase mezi
27. březnem a 9. dubnem.
Kdo online příležitost nevyužije, musí vyplnit listinný
sčítací formulář ručně v určené době mezi 17. dubnem a
11. květnem. Formuláře budou k dispozici na určených kontaktních místech. Těmi jsou pro naši oblast obě milevské pošty.
V obálkách vyplněné formuláře se zde budou zdarma odevzdávat.
Veškeré údaje jsou dostupné na webových stránkách
Českého statistického úřadu (https: scitani.cz) nebo také
vyvěšené na obecní vývěsce.
-et-

Co se děje v obci
Hasiči se přestěhovali

Zvířátka dostala tradiční nadílku. Jako každý rok,
tak i vloni jsme se vydali s mladými hasiči na Štědrý den
po obědě na procházku zimní krajinou ke krmelci. Předloňský rok jsme navštívili krmelec pod Svarkovem, vloni jsme
se vydali k jinému na Pahorkách. Bohužel jsme cestou
žádná zvířátka nepotkali, ale alespoň jsme jim na zimní
období přinesli něco dobrého do krmelce. Jablka, kaštany,
žaludy, kukuřici a obilí. Procházka trvá obvykle necelé dvě
hodiny a dětem se tak zkrátí dlouhá chvíle při čekání
na Ježíška.
Roman Novák, vedoucí mladých hasičů

Jednu z volných místností v budově bývalého obecního
úřadu má k dispozici od letošního roku místní spolek hasičů. Jde
o místnost, v níž dříve působila účetní. Svoji bývalou kancelář
chce starostka obce nadále využívat jako archiv dokumentů.
Větší prostor a nové zázemí ocení především dětské družstvo
hasičů se svým vedoucím Romanem Novákem. Než udeřil covid-19
scházela se hasičata v těsné klubovně v podkroví hasičárny. Od
ledna letošního roku je ale všechno jinak. Proběhlo stěhování,
malování a došlo na pár drobných úprav. Hasiči plánují nákup
nějakého nábytku a zařízení. Zbývá doufat, že snad už konečně
nastanou lepší časy, lidé budou moci zase volněji žít, dýchat,
scházet se a hasičata společně cvičit.
-et-

Novoroční výšlap individuálně

Přejeme Vám všem krásné Velikonoce
a
především pevné zdraví!

Na sobotu 2. ledna 2021 odpoledne organizovaly členky
Českého svazu žen pěší pochod pro širší veřejnost se startem
i cílem ve Zbelítově. Pojmenovaly ho Novoroční výšlap, avšak
kvůli přísným vládním restrikcím proběhl výhradně v individuálním režimu. Obdobně, jako tomu bylo například u letošní
Hrejkovické 20. Zbelítovského výšlapu se tak zúčastnily jenom
členky spolku. Individuálně, nanejvýše ve skupince s rodinnými
příslušníky. Trasa o délce zhruba pět kilometrů mířila lesem
k rybníku Suchá, dál kolem ranče Pavla Strnada a přes louku
a pole zpět na start do Zbelítova.
-et-

Starostka obce, zastupitelé a redakce
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Listování knihou Zbelítov, historie a současnost
Minulé číslo Zbelítovského zpravodaje přineslo rozsáhlý
rozhovor s autory knihy o naší obci Ludmilou a Václavem
Přibylovými. Ti v samém závěru avizovali přiblížit svoji knihu
krátkou ukázkou. Na této straně namátkově přinášíme pár listů
z této knihy k nahlédnutí…

Slavnostní křest
Kniha nese název Zbelítov, historie a současnost. Vyjde
v nákladu 500 kusů výtisků. Cena je stanovena na 350,- Kč za
výtisk. Slavnostní křest proběhne v neděli 4. července a stane se
významnou součástí programu Setkání rodáků a přátel Zbelítova.
Samozřejmě za předpokladu, že to budoucí zdravotní situace
bude alespoň trochu dovolovat…
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Z mateřské školy
V únoru bylo do Mateřské školy Skřítci přijato nové tříleté
dítě, celkem je zapsáno dvacet dětí. Sedm dětí by mělo nastoupit
v září do školy. Zápis do ZŠ je vypsaný na 9. a 10. dubna.

Zápis nových dětí do zbelítovské školky
na školní rok 2020-2021 chystáme na
pátek 7. května od 15,30 do 17,00 hodin.

vzdělávání povinné. A povinnost rodičů je děti tímto
způsobem vzdělávat. V této pro nás nové situaci jsme
zahájili komunikaci a spolupráci s rodiči. Posíláme jim
pro děti pracovní listy a náměty na činnosti dle našeho
školního vzdělávacího programu.
Přejeme si velmi aby tento neutěšený stav trval
co nejkratší možnou dobu a Vám všem přejeme
hodně sil a hlavně pevné zdraví!
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Přihlášeny by měly být i děti, které by nastupovaly až
v průběhu školního roku. Formu zápisu budeme upřesňovat podle
aktuálních vládních nařízení. Rodiče se mohou také informovat
na telefonu mateřské školy číslo 776 077881 nebo emailu
ms.zbelitov@seznam.cz

Dění ve školce se během posledních měsíců odehrává
v uzavřeném kolektivu, za dodržování zvýšených hygienických
opatření. Bez možností realizování různých projektů a akcí mimo
školku i ve školce. S dětmi se věnujeme běžným činnostem dle
našeho školního vzdělávacího programu „Rok se skřítky.“
Na čtvrtek 25. února jsme měli naplánovaný maškarní den ve školce, na který se děti moc těšily a připravovaly. Tento den měl
uzavřít naše téma masopustu. Děti kreslily a malovaly obrázky
různých maškarních a pohádkových postaviček, školku jsme
vyzdobili papírovými klauny, girlandami a lampiony, maminky
už připravovaly pro děti masky. Na samotný karnevalový rej
v maskách už ale nedošlo, protože od tohoto dne Krajská hygienická stanice (KHS) školku uzavřela z důvodu pozitivně testovaného
dítěte v kolektivu. A všechny, kdo poslední týden ve školce byli
a potažmo v kontaktu, poslala do karantény a na testování.
Vzhledem ke zhoršující se nepříznivé epidemiologické
situaci vláda pak v pondělí 1. března uzavřela všechny mateřské
školy. Po uzavření vzniká mateřským školám povinnost zajistit
vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní

Přístřešek v zimním i jarním outfitu

Výzdoba střídá výzdobu dle momentálně panující situace. Tak by šlo ve zkratce popsat proměny, kterými dřevěný
přístřešek na prostranství vedle obecního úřadu čas od času prochází. Tradiční vánoční Betlém s postavami ze sena vystřídala
začátkem roku výzdoba zimní. Pravá, nefalšovaná, se sněhuláky a vším, co k bílé zimě patří. Možná, že i tohle přilákalo zimu
do našich jihočeských končin a udeřila po velmi dlouhé době se vším všudy. Sněhem, mrazem, klouzačkou na silnicích i všude
jinde. Naštěstí to netrvalo moc dlouho a v březnu se o slovo začalo hlásit jaro. A přístřešek se znovu přestrojil, tentokrát
na jarní a velikonoční téma. Výzdoba je velmi originální, nápaditá, barevná a citlivě zaranžovaná. Oběma autorům
Lídě a Vaškovi Přibylovým dala možná trochu zabrat, ale výsledek stojí zcela určitě za to.
Eva Taterová
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Životní jubileum oslavili

Jak to bude s kulturními akcemi?

(a souhlasili se zveřejněním)

Romana Králová

55 let

Jan Míka

55 let

Jiří Hrůza

60 let

Pavel Strnad

60 let

Hana Vejmělková

65 let

František Janda

75 let

Pavel Mikota

80 let

Marie Filandrová

85 let

Je nejspíš ve hvězdách. Zdravotní situace a přetrvávající nouzový stav s řadou vládních restrikcí znemožnily od
loňského března pořádání téměř všech hromadných akcí.
A jiné to není ani od počátku letošního roku. Nekonaly se
oba tradiční bály - místního českého svazu žen ani hasičů.
Zrušen musel být maškarní průvod nejenom ve Zbelítově,
ale i ten proslulý v Milevsku. Děti se nedočkaly karnevalu.
Nedojde na velikonoční návštěvy ani koledování. Oslavu Dne
matek, akce ke dni dětí, Spanilou jízdu velocipedistů a řadu
dalších a dalších akcí.

Vycpete i letos čarodějnici?

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

Odešli navždy

Pro český národ je typickým
znakem humor za každé situace
a v každé době. Lidé si umí udělat
legraci úplně ze všeho a všech. A tím
jsou sami sobě tak trochu lékařem. Ne nadarmo tvrdí lidová
moudrost, že „veselá mysl je půl zdraví!“

Dne 3. února nás ve věku 85 let
navždy opustila
paní

Ludmila Heroutová
ze Zbelítova

Dne 6. února ve věku 77 let
náhle odešla
paní

Snad jediné, co ničemu neodporuje jsou vycpané čarodějnice. Vloni
jich
Zbelítov
zkrášlilo
dvanáct,
pandemie nepandemie. Ozdobíte s nimi
i letos své domy a potažmo tak Zbelítov?

Zápis nových dětí do MŠ Skřítci
pro školní rok 2020/2021

Marie Hejpetrová
ze Zbelítova

je plánován na pátek 7. května
od 15,30 do 17,00 hodin
(podrobněji na straně 7)

Odešla jsi cestou,
kterou chodí každý sám,
jen dveře bolesti a vzpomínek
jsi nechala dokořán.

∙ Dne 26. ledna uplynulo deset
smutných let, kdy nás
opustila paní

navždy

Vendula Vokrouhlíková
(rozená Kukačová ze Zbelítova)
Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Děkuje rodina

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

∙ Dne 5. března uplynulo pět let od chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan Jaroslav Hrůza ze Zbelítova.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami

Vláda vyhlásila od letošního 1. března znovu nouzový
stav na další čtyři týdny. A pak ho opět prodloužila.
Panující přísná opatření kvůli stále špatné zdravotní situaci
ještě více přiostřila. Tvrdě omezila pohyb lidí, roušky zavrhla
a respirátory nařídila nosit téměř úplně všude. Pod hrozbou
pokut nařídila firmám povinné testování zaměstnanců,
školáky stále nechala na domácí distanční výuce. A řadu
dalších a dalších restrikcí. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem a další nejisté budoucnosti se dá očekávat, že
i v následujícím období bude pořádání společenských akcí
nejspíš omezováno ne-li rovnou zakazováno...
Ve velkém ohrožení se tak ocitá plánované

Setkání rodáků a přátel Zbelítova,
s bohatým celodenním programem, chystané na

neděli 4. července (podrobněji v pozvánce na straně 3).
Avšak, kdoví jaká situace bude za tři měsíce?
Nezbývá než doufat v lepší časy, aby na toto výjimečné
setkání mohlo dojít. A pak si ještě přát, aby všemu snažení
bylo nakloněno i počasí...
-et-

Zbelítovský zpravodaj –Informační čtvrtletník pro občany Zbelítova • Vydává: Obec Zbelítov, IČO 00511692 • Adresa redakce: Obecní úřad
Zbelítov, Zbelítov 63, 399 01 Milevsko • Kontakty: tel. 382 526 274, e-mail: zbelitovskyzpravodaj@seznam.cz • Redakce: Eva Taterová •
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod čj. MK ČR E 20197 • Tisk: LK TISK v.o.s. Milevsko

