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Tělocvična je opravená
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další společný rok, že byl zase
plný zákazů a opatření ani nechci připomínat. Musíme
jenom doufat, že už to snad skončí, půjde k lepšímu
a zase se budeme moci volně nadechnout. Já bych nyní
spíš chtěla připomenout, jaký byl rok 2021 pro nás
ve Zbelítově - a troufám si tvrdit, že krásný.
Společně jsme si užili krásnou atmosféru při
červencovém setkání rodáků, vydali jsme nádhernou
knihu o naší obci, kterou budeme předávat z generace
na generaci a která nikdy neomrzí. Za tohle všechno

chci všem velmi poděkovat! Oběma autorům knihy a

Tělocvična v mateřské škole je od konce listopadu opět v
provozu. Po havárii, kdy na nedalekém WC praskla trubka a vytékající voda zaplavila celý spodní prostor, je nyní vše zase v pořádku.
Po důkladném větrání a vysoušení tělocvičny došlo na vymalování.
Za cenu 7 000,- Kč ho provedla firma Malíři M L, s.r.o. Nové lino
na podlahu položila firma Jana Němečka J@V Living Milevsko,
za cenu 62 473,- Kč. Obce se finanční zátěž nedotkla. Budovu
mateřské školy má pojištěnou u Kooperativy, která obci vzniklou
škodu v plné výši nahradila.
Stolní tenis i volební místnost
A jaký je v tělocvičně vlastně provoz? Pravidelně se zde
scházejí příznivci stolního tenisu. Volný prostor využívají občas
děti z mateřské školy pro svoji „školičku.“ V době voleb se tělocvična pravidelně mění ve volební místnost. Občas také posloužila
jako místo pro konání vánočního či velikonočního jarmarku nebo
tvůrčí dílničky. A třeba úplně nedávno zde probíhala výroba slona
k betlému.

oběma místním spolkům -ČSŽ, SDH, zastupitelům,
mateřské škole, obsluze v pohostinství a všem ostatním, kteří nám pomohli. Velké poděkování však patří i
Vám všem, kdo jste na naši velkou událost – setkání
rodáků - přišli a dobře se bavili. V letošním roce se nám
podařilo zrealizovat i některé investiční projekty.
Opravu střechy na mateřské škole a odbahnění a opravu
hráze rybníku Dohoďák. Myslím, že ten se velmi povedl
a vzniklo tak další odpočinkové místo v naší obci. Investice nás čekají i v příštím roce, tak se máme na co
těšit.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do
Nového roku především hodně zdraví, štěstí a optimismu. A také Vám děkuji za důvěru, kterou do mě vkládáte, vždyť spolu začneme již dvacátý společný rok.

Markéta Honzíková, starostka obce

Při cvičení jógy protahují ženy všechny partie.

Cvičení jógy
Novinkově od konce listopadu se každé úterý cvičí jóga pod
vedením Dáši Kardové. Cvičení pojmenované „Aby záda nebolela“
začalo od října. Nejprve v sálu kulturního domu, do tělocvičny se
přesunulo po její opravě. „Cvičení je protahující, uvolňující a
zvládnou ho všichni,“ vzkazuje cvičitelka. Předává tak dál poznatky a zkušenosti ze svého pětiletého cvičení, na které dojíždí a
zdravotně jí prospívá. Zacvičit s Dášou si někdy přišla až patnáctka
žen. Lekce jsou otevřené a vítán je každý, kdo přijde a chce
pro své tělo něco udělat.
Od ledna příštího roku budou v tělocvičně probíhat také
kurzy jógy, které povede Michaela Hotová. Ty jsou však uzavřené a
jen pro přihlášené. Probíhat budou vždy ve středu a neděli
v několika po sobě střídajících se skupinách.
-et-

Co řeší zastupitelstvo?

V plánu je oprava silnic

Příspěvek na provoz prodejny
Od ledna příštího roku vstupuje v platnost smlouva
uzavřená s Jednotou, spotřební družstvo Milevsko. Je výsledkem několika jednání, která mezi oběma subjekty
proběhla počátkem letošního roku. Starostce obce záleží,
aby provoz prodejny s potravinami zůstal v obci zachován.
Přistoupila proto na návrh přispívat měsíčně na provoz
místní prodejny částkou 10 000,- Kč.
Starostka má
představu na provoz prozatím přispívat avšak v horizontu
několika let a za přispění dotací budovu odkoupit
do vlastnictví obce.

Nákup a prodej pozemků
V průběhu října přibylo do majetku obce 1,2 ha
pozemků včetně kusu lesa. Obec vše odkoupila od Dagmar
Formanové za celkovou cenu 320 000,- Kč. Jde o souhrn
pozemků, rozmístěných v několika lokalitách katastru
obce Zbelítov.
Zastupitelé schválili prodej pozemku Ing. Pavlu
Jíškovi za cenu 100,- Kč/m2. Jde o parcelu číslo 497/2 o
výměře 381 m2. Nově nabytý pozemek scelí s jiným, který
v místě pod koupalištěm už vlastní.

Hlavní silnice — další etapa
V příštím roce chce starostka pokračovat v opravě hlavní
komunikace, protínající Zbelítov. Má v plánu k zrekonstruovanému úseku od dolní návsi k prodejně potravin opravit další část.
Ta by navazovala na opravený úsek u prodejny potravin a pokračovala horní ulicí směrem k Milevsku až na konec obce. Projekt
však chce realizovat výlučně za pomoci dotace, poskytnutou
pravděpodobně Krajským úřadem a nejlépe v letních měsících.

Část silnice a můstek přes potok
Dlouhou dobu je v neutěšeném stavu také úsek silnice,
lemující bytovku nad mateřskou školou a končící u můstku přes
potok. Silnici i můstek chce starostka opravit také. Na obojí už je
vypracovaný rozpočet ve výši 538 000,-Kč. Z Krajského úřadu
a dotačního titulu Program obnovy venkova (POV) je reálné získat
až 300 000,- Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby vypíše
starostka na jaře příštího roku. I tuto opravu by nejraději
realizovala v letních měsících.

Údržba a úklid obce

Prodej dřeva
Za cenu 62 311,- Kč prodala obec Zbelítov
Klášterním Lesům Strahov 50,7 m3 kůrovcového dřeva.
Kupující dřevo napadené kůrovcem vytěžil a na vlastní
náklady tak provedl nutnou čistku lesa.

Pracovní poměr u obce skončil Ivaně Volfové 30. září,
Martě Nyiriové 30. listopadu. Po dohodě s Úřadem práce bude
Martě Nyiriové tento poměr prodloužen do 31. srpna 2022.

Rozpočet obce a MŠ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané 8. a 9. října 2021 v obci Zbelítov

-et-

Na zasedání 2. prosince schválili zastupitelé rozpočet obce na rok 2022. Strana příjmů činí 5 095 000,- Kč,
strana výdajů 4 663 000,- Kč. Rozdíl 432 000,- Kč je
financování poskytnutého úvěru na rybník Dohoďák.
Schválili také návrh rozpočtu Mateřské školy Skřítci
na rok 2022. Je vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů činí
1 910 000,- Kč. Oba dokumenty jsou dostupné
na webových stránkách obce www.zbelitov.cz

Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve voleb. okrsku:
Volební účast:

Vodné a stočné
Zastupitelé schválili změnu ceny stočného pro domy
s připojením na čističku odpadních vod. Od roku 2022 bude
činit 35,-Kč/m3. Cena vodného bude nově činit
44,21 Kč/m3 bez DPH.

číslo

kandidátní listina

2

Švýcarská demokracie

1

0,53

3

VOLNÝ BLOK

4

2,12

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

17

9,04

5

Česká str. sociálně demokrat.

13

6,91

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

8

4,25

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

9

4,78

13

SPOLU –ODS, KDU-ČSL, TOP 09

50

26,59

16

Koruna Česká (monarch. strana)

1

0,53

Digitalizace obecních kronik

17

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

16

8,51

Firma DigiPaper převedla čtyři kroniky obce
Zbelítov do digitální podoby. Volně k nahlížení budou na
webu obce
www.zbelitov.cz počátkem příštího roku.
Za svoji práci inkasovala firma 16 710,- Kč bez DPH.

18

Komunistická str. Čech a Moravy

12

6,38

20

ANO 2011

52

27,65

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

5

2,65

Kolaudace Dohoďáku
23. listopadu proběhla úspěšná kolaudace rybníku
Dohoďák. Zprávu z ní musela starostka urgentně odeslat
na Ministerstvo zemědělství, aby mohlo být provedeno
finální zúčtování a čerpání dotace. Ministerstvo zemědělství schválilo na opravu rybníku dotaci 2 000 000,- Kč.
Poskytne ji až po účetním vyúčtování, které na přelomu
listopadu a prosince proběhlo. Firma Nowastav akci
realizovala za cenu 2 260 000,- Kč a obec tuto finanční
situaci řešila překlenovacím úvěrem.

Eva Taterová
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počet hlasů

289
189
189
188
65,4 %

%

O kronikách na Českém rozhlasu

Všimli jste si?

Rádio Český rozhlas České Budějovice vysílá kromě

Nádoby na tříděný odpad
mají nové místo

jiného i pravidelný pořad o kronikách. Jeho redaktor Petr

Zvony umístěné na okraji hřiště pod řadovými domy na
ukládání tříděného odpadu zmizely. A chybí i jeden ze stromů,
který rostl opodál. Musel ustoupit budoucí cestě, která zde
vznikne. Povede k zahradě, kde se počítá s výstavbou rodinného
domu. Zvony na tříděný odpad by na tomto místě bránily výhledu
při výjezdu z cesty na silnici a odporovaly by tak dopravní bezpečnosti. Byly proto kompletně přestěhovány o několik desítek
metrů výš na volné prostranství, tzv. točnu nad řadovými domy.

Kronika zavítal 19. října i do Zbelítova. „Křížovému výslechu“ o všech místních kronikách, životu v obci, ale i knize
Zbelítov, historie a současnost, podrobil Ludmilu a Václava
Přibylovy —kronikářku obce a zároveň autorskou dvojici
zmiňované knihy.
Z natočeného povídání vznikly tři díly, které Český
rozhlas o sobotách 6., 13. a 20. listopadu postupně vždy
odpoledne od 15,30 hodin odvysílal. Jednotlivé záznamy je
stále možné dohledat a poslechnout si na webových

stránkách

Českého

rozhlasu

v

Českých

Budějovicích

v sekci Jihočeské kroniky

https://budejovice.rozhlas.cz/jihoceske-kroniky

Budoucí cestě musel ustoupit strom i nádoby na tříděný odpad.

Povídání nad kronikami s redaktorem Petrem Kronikou.
Eva Taterová

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, klidu

Nové stanoviště je jenom o pár desítek metrů výš.
-et-

a pohody v novém roce
Vám všem přejí

Pár statistických údajů








obec má 127 popisných čísel



nejstarší obyvatel obce oslavil 88 let

členky Českého svazu žen Zbelítov

z toho 10 rekreačních chalup
336 trvale přihlášených obyvatel
narodily se 2 holčičky
zemřelo celkem 8 lidí — 5 žen a 3 muži

Milí čtenáři,
přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a pohodu

sňatek uzavřeli 2 páry

nejenom o Vánocích. Děkuji za Váš zájem o zpravodaj

Marie a František Kotrbovi oslavili kamennou svatbu - 65 let výročí od sňatku

i spolupráci. Věřím, že Vám Zbelítovský zpravodaj bude
i nadále přinášet potřebné aktuální informace. A hlavně
věřím, že to bude už v lepších časech.
Eva Taterová, za redakci Zbelítovského zpravodaje
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Advent ve Zbelítově
V betlému přibyl slon, u kapličky anděl
V sobotu 27. listopadu se uskutečnilo
rozsvícení vánočního stromu a tím byl zahájen Advent. Tradiční akci s programem plánovala starostka obce spolu s členkami ČSŽ
dlouho dopředu. Do poslední chvíle však netušily, zda bude
moci proběhnout. Pár dní předtím se shodly, že nechají akci
volný průběh, program omezí a kdo bude chtít přijít, přijde.
Vše se odehrávalo venku na prostranství vedle přístřešku.
Ten se i letos proměnil v betlémskou stáj s biblickými
postavami. Svatou rodinou s Ježíškem v jesličkách, oslíkem,
třemi králi nesouce dary, pastýřem s ovečkami. Letos úplně
novinkově přibyl v královském průvodu slon. V životní velikosti, s pokrývkou hlavy a koberečkem na hřbetu. Obdivoval
a fotografoval si ho každý. A nově přibyl i malý andílek,
polétávající v koruně stromu nad betlémem.
Zazpíval Dětský pěvecký sbor Kosteláček se sbormistryní Danielou Kutilovou. Jejich vánoční repertoár posluchače
potěšil a příjemně naladil. Nešlo si nevšimnout s jak
obrovským nadšením malí zpěváčci zpívali. Za svůj výkon
sklidili potlesk a od pořadatelů sladkou odměnu

Jak to bylo se slonem? S myšlenkou pořídit do betléma v přístřešku ještě slona si Václav Přibyl pohrával už delší čas. Než se však
mohl zhotovený slon v plné parádě představit, uteklo hodně času.
Jako předlohu si nejprve obstaral nejrůznější obrázky slonů. Dokonce
využil i manželčina dekorativního slona. Následovalo spousta výpočtů,
aby výsledek byl co nejvěrohodnější. Vznikaly nákresy slona z boku,
shora, zezadu, zepředu, zkrátka ze všech stran i úhlů. Následovala
výroba dřevěné kostry z latí. Spolu s Josefem Dubem ji připravovali
několik dní v bývalé kuchyni mateřské školy a spotřebovali asi 530
vrutů. Chobot utvořili zvlášť a teprve pak připojili k hlavě. Slon
dostal pracovní název Bimbo. Spotřebovalo se na něj asi sedm pytlů
sena, které dodali Říhovi. Do zhotovení slona se zapojilo hned
několik dobrovolníků.
O svátku 17. listopadu odpoledne začali manželé Přibylovi
senem tvarovat slona. Radka Přibylová a Lenka Řehořová pomohly
vytvarovat uši, tlamu a kly. Senem pokryly také chobot. Vše se
stahovalo provázkem a drátem. Radka Přibylová ušila slonovi čepičku
a pokrývku hřbetu. Slon Bimbo byl ještě v ten den kompletně
dokončen a připraven na svoji adventní premiéru. Ze školky k betlému
ho stěhovalo šest chlapů.
-et-

A s andělem
u kapličky?
A potlesk za svoje vystoupení sklidily i členky ČSŽ.
V sladěném outfitu předříkaly pásmo básniček s vánoční
tématikou. Zdeňka Dubová prozradila, že děti ochotné
recitovat už nějak odrostly, a tak se do toho členky pustily
samy. Nutno podotknout, že jim to slušelo a šlo skvěle.

Radka
Přibylová,
Magda
Chvojanová,
Ladislava Brožová a
Jarka Hrůzová přichystaly domácím pro
letošní
Advent
překvapení.

A to se za dva večery
společného
tvoření
skvěle povedlo.
Anděl ze sena, kterého vymyslely, zhotovily, ustrojily a s
mužskou pomocí u
kapličky ukotvily, na
sebe právem strhává
pozornost.

Místní děti dostaly od starostky v předstihu mikulášskou nadílku. K mání byly věnce, svícny, perníčky a další
drobné výrobky, které členky vyrobily. Nechybělo vánoční
cukroví, káva, čaj a koledy. A kdo zašel do pohostinství,
dostal i teplý svařák.
Eva Taterová
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Václav Přibyl (ml.)
vyrobil dřevěnou kostru a spojil ji s bytelným špalkem. Vzniklý
základ budoucí nebeské postavy autorky vytvarovaly senem. Radka
Přibylová ušila šaty. Anděl od kapličky teď dohlíží na ten boží svět.
Autorkám se podařilo celý plán do poslední chvíle utajit a
místní tak příjemně překvapit. Nutno dodat, že malý anděl v koruně
stromu nad přístřeškem pochází také z autorské dílny této čtveřice.

O lidské solidaritě a pomoci

Kultura

Členky ČSŽ

Zdeněk Klásek pokřtil Jihočeské pohádky 2

odeslaly finanční dar

V sobotu 20. listopadu proběhl v loutkovém sálu Domu kultury Milevsko křest knihy zbelítovského spisovatele Zdeňka Kláska.
Nese název Jihočeské pohádky 2, a vyšla už na podzim loňského
roku. Její tehdy plánovaný křest však musel být odložen z důvodu
podzimní uzávěry kulturních akcí. Dojít na něj mělo nyní po roce.
V plánu bylo pokřtít rovnou knihy dvě. Spisovatel mezitím totiž
napsal a poslal do tiskány svoji další knihu. Opět je pohádková
a jmenuje se České pohádky. Obsahuje jich 15 a zasazeny jsou
na různá území celého Česka.

Z pokladny Českého svazu žen odešlo v polovině
listopadu do Mikulčic na Moravu 15 000 korun. Šlo o dar,
kterým členky tohoto spolku chtěly přispět ke zmírnění
škod ničivého tornáda. Dobrovolnou sbírku uspořádaly
při příležitosti setkání rodáků ve Zbelítově. Přemýšlely,
koho jako koncového příjemce vybrat. Peníze chtěly
nejprve darovat obdobnému spolku, jakým je ten jejich.
Nakonec ale daly na doporučení a obnos odeslaly rodině
Dlabajových do Mikulčič, části Těšice. Rodině s dvěma
malými dcerkami, jejichž dům byl po řádění tornáda
označen k demolici.
Roman Hátle si vzpomněl na kamaráda z vojny,
který v Mutěnicích pracuje jako místostarosta. Doporučil
členkám ČSŽ obrátit se na něj s žádostí o tip. Milan Mráz
nabízenou pomoc ze Zbelítova ocenil a doporučil ji
poslat Dlabajovým do Mikulčic. Mladé rodině s šestiletou
Adélkou a tříletou Haničkou. Dlabajovi svůj dům
nedávno svépomocí zrekonstruovali a při řádění tornáda
o něj během chvíle přišli. Měli však tak trochu štěstí
v neštěstí. V době, kdy tornádo napříč vesnicí vše
pustošilo, zdržoval se v domě jenom otec dcer. Naštěstí
vyvázl ve zdraví a nic se mu nestalo. Mladší dcera byla
u babičky a starší Adélka s manželkou v lázních. Trpí
od dětství totiž atopickým ekzémem.
Pro Hanu Dlabajovou byl obrovský šok, když se
po měsíci vrátila a spatřila prázdné místo, kde jejich
dům stával. „Místo našeho domečku zbyla jenom velká
díra do země, ale nejdůležitější je, že se nikomu nic
nestalo,“ napsala. Rodina zatím nyní bydlí u manželových rodičů, ale chce pro sebe postavit dům nový.
Za poskytnutý finanční dar napsala Hana Dlabajová
členkám ČSŽ do Zbelítova poděkování a přiložila fotografii své rodiny s troskami zničeného domu. Kdo by chtěl
mladou rodinu ještě podpořit, může svůj příspěvek
odeslat na číslo účtu 1013899929/6100.
Eva Taterová

Rodina Dlabajových poslala do Zbelítova
poděkování s fotokoláží.

Bohužel, na její vydání
letos vůbec nedošlo. Vše se
zadrhlo v tiskárně z důvodu
celorepublikového
nedostatku
papíru. Kniha České pohádky by
tak světlo světa měla spatřit
až během příštího roku.
Kašpárek z milevského
loutkového divadla tak zvesela
pokřtil jen Jihočeské pohádky 2.
Děj 14 pohádkových příběhů se
odehrává
v
blízkém
okolí
Milevska - například v Lašovicích, Chyškách, Hrazanech a
dalších obcích. Nechybí v nich čerti, vodníci, různá zvířátka,
bezhlavý rytíř nebo třeba Bílá paní. Knihu ilustrovala Adéla
Ebenhochová.
Jihočeské pohádky 2 jsou k zakoupení v milevském infocentru, knihkupectví Aleny Bolkové nebo v internetovém e-shopu. Stejně jako v minulosti i tentokrát věnoval autor jeden výtisk knihy
zbelítovské knihovně.
Eva Taterová

Chcete posílat Zbelítovský zpravodaj elektronicky? Například
někomu, kdo zde už nebydlí, ale dění ve Zbelítově ho stále zajímá? Stačí
o tohle požádat na redakční email zbelitovskyzpravodaj@seznam.cz
Eva Taterová
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Z mateřské školy
I přes setrvávající nepříznivý stav se nám zatím
podařilo většinu naplánovaných akcí uskutečnit.

V tomto týdnu také do školky přijeli dva herci z Divadla Dětí Karlovy Vary s divadelním představením, které bylo
kombinací činohry a maňáskového divadla, protkané písničkami a interaktivními scénami. Úvodem herci prověřili právě
znalosti dětí z poznávání různých materiálů, když zapojili
samotné děti do roztřídění odpadu. Následovala pohádka
s ekologickou tématikou s názvem „O prasátku Arturovi,“
která vyprávěla o malém prasátku, jež vyrazilo do světa za
poznáním.
Na konci září jsme se vypravili autobusem na výlet do
zážitkového parku Zeměráj v Kovářově. Děti se zde hravou
formou seznamovaly se životem a každodenními činnostmi
našich předků. Prozkoumaly dětskou vesničku inspirovanou
skutečnými stavbami lidové architektury ve zmenšeném měřítku. V dřevěném kruhovém bludišti nazývaném „Myší cestičky“
měly za úkol nejen hledat cestu ven, ale také najít a spočítat
všechny myši. V osadě si prohlédly několik středověkých obydlí
a mohly si vyzkoušet například mletí mouky na ručním kamenném mlýnku či ruční zpracování ovčí vlny. Na památku
si z hlíny vymodelovaly amulet.

Ani letos nevynechali návštěvu dětí Mikuláš s čertem a
přišli s nadílkou již v pátek 3. prosince. Jako každým rokem
měly děti připravené básničky a písničky. A tak si všechny
odnesly plný balíček od Mikuláše, čerta z perníku od paní
Erfaňukové a Mikuláše vyrobeného z květináče, kterého si
děti vlastnoručně pomalovaly a polepily.

V prvním listopadovém týdnu jsme každý den realizovali s dětmi jednoduché pokusy. Vrcholem tohoto týdne byla
návštěva pana učitele fyziky z bernartické základní školy
s ukázkami zajímavých experimentů s kapalným dusíkem.
Například děti zahalila hustá mlha vystupující z vodní hladiny
nebo také zjistily, co dokáže kapalný dusík s nafouknutým
balónkem, vajíčkem nebo banánem a na závěr všechny pokusy
završil výbuch PET lahve.
Další týden jsme s dětmi poznávaly, z jakých materiálů
jsou vyrobeny různé věci a děti zkoušely třídit domácí odpad a
odnést ho do správné popelnice.
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Pozvání na návštěvu do knihovny jsme dostali od paní
Novákové. Přijali jsme a děti si prohlížely spoustu nových
dětských knížek. A jelikož v důsledku aktuálních opatření
bohužel neproběhla ve školce tradiční vánoční besídka pro
rodiče, připravili jsme netradiční setkání s rodiči s krátkým
kulturním programem dětí alespoň ve venkovních prostorách
před školkou.
Teď už se všichni těšíme na Ježíška, který nám už do
školky přinesl nazdobený vánoční stromeček. A čekáme, jestli
nám také přinese nějaké nové hračky. Kreslíme pro něj přání,
zpíváme koledy, zdobíme školku, vyrábíme přáníčka
a dárečky, chystáme se péct cukroví.
Od nás ze školky přejeme všem klidný adventní čas,
veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Přístřešek zase pokaždé jinak

Tradice pokračuje

Na Mikuláše, anděly a čerty si covid nepřijde. A jak by taky
mohl? Čerti v pekle se celé dny povalují v teploučku kolem
vyhřátých kotlů a proti nějakému nebezpečnému kontaktu s
nakaženým jsou tím pádem pekelně odolní. Nad bytostmi
nebeskými zase drží ochranu svatá moc. Kdepak na ně všechny s nějakou infekční nákazou, karanténou nebo očkováním!
Není proto divu, že i letos 5. prosince navečer se vydala celá
tahle parta nadpřirozených bytostí napříč Zbelítovem. Zkontrolovat děti, zda byly hodné a umí básničku. Podívat se i na
dospělé, jestli je po roce u nich všechno v pořádku. Nebo
prostě jen tak u někoho zazvonit, v plné parádě se ukázat a
chvilku s domácími popovídat. Občas si s někým dát preventivně posilující dávku nějakého tekutého moku, garantující
ochranu proti všemu a všem. Tahle nadpozemská parta byla
po vsi pěkně slyšet a všichni tak zkrátka věděli, že tradice
mikulášské obchůzky skvěle pokračuje.
Eva Taterová

Navštívily knihovnu. V pondělí 13. prosince dopoledne navštívilo 13 dětí z mateřské školy knihovnici Marii Novákovou. Se
zájmem si prohlédly uspořádání knihovny a dozvěděly se, jak
půjčování knih vlastně funguje. V knihovně je nyní hodně nových
dětských knížek, které si se zájmem prohlížely. Spolu s knihovnicí
přečetly pohádku a pár knížek si od ní do školky vypůjčily. Společně
se všichni vyfotografovaly. Každý dětský návštěvník odcházel
s balíčkem dobrot, který pro ně knihovnice již tradičně připravuje.
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Životní jubileum oslavili
(a souhlasili se zveřejněním)

Iveta Kašparová

50 let

Iva Hroudová

55 let

Stanislav Kožmín

55 let

Marie Procházková

65 let

Eva Seitlová

70 let

Jaroslav Šimák

70 let

Václav Přibyl

70 let

Karel Procházka

80 let

Řekli si ANO
Hana Rousová + František Valdman
6. listopadu 2021
slůvkem ANO zpečetili svoje manželství
Blahopřejeme!
Pokud si nepřejete své jubileum ve zpravodaji zveřejnit,
sdělte tento požadavek starostce obce nebo redakci.

Jak to bude s kulturními akcemi?
Neví v tuto chvíli nikdo. V situaci, kdy znovu platí
v celé zemi nouzový stav a zdravotní situace je stále neutěšená, je riziko dopředu cokoliv plánovat. Ze dne na den přicházejí další omezení, zákazy, ruší se hromadné akce, lidé se
separují na očkované a neočkované. Není proto divu, že
členky Českého svazu upustily od pořádání svého tradičního

BÁLU, který býval vždy počátkem roku.

S pořádáním

hromadných akcí, k nimž ples bezesporu patří, je totiž spojeno plno organizačních i finančních starostí (kapela, tombola)
s nejistou účastí lidí a tím i finálním výsledkem. A především
to, zda vláda v aktuálním čase tuto akci umožní.
Členové SDH Zbelítov by však svůj tradiční bál v nastupující plesové sezoně uskutečnit chtěli. S definitivním
rozhodnutím tak zatím vyčkávají. V tuto chvíli se domlouvá
účinkování kapely (opět Hořičanka). Vše ale za pootevřených
podmínek, že to budoucí situace umožní. A pokud to dovolí

tradiční bál SDH by se měl konat někdy začátkem
března...
—

Členky ČSŽ neplánují ani tradiční DĚTSKÝ
KARNEVAL, který bývá v březnu. Jestli dojde v únoru na
MAŠKARNÍ PRŮVOD napříč Zbelítovem se teprve ukáže.
Organizátoři sice už mají v hlavě plán, jak průvod pořádat
trochu jinak, trochu aprílově... Leč kdoví, zda to situace
za dva měsíce dovolí. A jak to bude s

VINŠOVÁNÍM

u kapličky na Štědrý den odpoledne? Neproběhne ani tohle.

Odešli navždy
Dne 18. listopadu nás navždy opustila
ve věku nedožitých 91 let
paní

Otilie Kubešová
ze Zbelítova.

Po dlouhé těžké nemoci odešla navždy
dne 26. listopadu ve věku nedožitých 87 let

Marie Novotná

paní

ze Zbelítova, rodačka z Prahy.
Ve čtvrtek 2. prosince opustila tento svět
po dlouhé nemoci ve věku 80 let
paní

Marie Labská.

Vzpomínka
∙ Dne 24. října by se dožil 80 let
pan

Josef Petřík ze Zbelítova.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami

A co se nejspíš konat bude?

24. prosince (odpoledne)
ZBELÍTOVSKÉ NAMÁČENÍ OTUŽILCŮ
Je to akce neorganizovaná, samovolná a hlavně probíhá venku pod širým nebem. Těžko může někdo zakazovat
otužilcům štědroodpolední
vykoupání ve zbelítovském
rybníku. Namáčení patří ve Zbelítově k tradicím a pokud se
letos uskuteční, půjde již o 10. jubilejní ročník.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Malá hasičata se na Štědrý den odpoledne vydávají se
svým vedoucím Romanem Novákem do lesa ke krmelci za
zvířátky. Přinášejí jim na přilepšenou dobroty a pamlsky.
A stejně tak to bude i letos. I tato akce patří ke zbelítovským
tradicím.
Vše tedy bude záležet na zdravotní situaci, panující
v aktuálním čase. Sledujte plakáty a vývěsky, kde budou
pozvánky a informace na chystané akce včas zveřejňovány.

Přání k výročím a životním jubileím
S ohledem na současnou zdravotní situaci rozhodlo
zastupitelstvo obce řešit gratulace k významným životním
jubileím a výročím alternativně. Zasláním dárkového poukazu
a blahopřání prostřednictvím doručovací služby. Od osobní
návštěvy zástupců obce u oslavence je z těchto důvodů
do uvolnění situace prozatím upuštěno.
-et-
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