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Komunální volby už za pár dní
V pátek 10. a v sobotu 11.

zájemců. Devítičlenné zastupitel-

MARKÉTA HONZÍKOVÁ

října budeme opět vybírat a volit

stvo tedy vznikne z celkového po-

RADKA PŘIBYLOVÁ

členy zastupitelstva obce pro nad-

čtu 11 řádně zaregistrovaných kan-

OLGA PŘIBYLOVÁ

cházející čtyřleté volební období

didátů. Volební místnost bude

PAVEL CHVOJAN

2014—2018. Ze stávajícího devíti-

budově obecního úřadu a otevře-

LUKÁŠ MATOUŠEK

členného zastupitelstva už dále

na bude v pátek od 14 - 22 hodin a

LADISLAV MEDENCI (ml.)

nekandidují Pavel Barabáš, Marce-

v sobotu od 8 – 14 hodin. Jako za-

TOMÁŠ KOTRBA

la Timoranská a Eva Taterová.

pisovatelku určila starostka Marii

TOMÁŠ PŘIBYL

Šestka zbývajících zastupitelů se

Zelenou.

Ing. JIŘÍ ŠRÁMEK

rozhodla kandidovat znovu a stejné
rozhodnutí učinilo i pět nových

v

OTOMAR ŘÍHA (ml.)

V letošních komunálních vol-

PETR ZELENÝ

bách v obci Zbelítov kandidují:

Svoz komunálního odpadu

Soutěž Vesnice roku 2014

V období od 1. listopadu 2014 do 30. dubna 2015 bude pravidelný svoz opět 1x týdně, vždy v pátek. Připomínáme všem, kteří poplatek za komunální odpad platí ve splátkách, že do 30. září 2014 je povinnost uhradit druhou splátku. Platbu lze provést přímo v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu obce:
0640997339/0800, variabilní symbol: 133700xxx (doplňte číslo popisné
Vašeho domu).

-et-

Kdo má zájem, ještě stále si může
vyzvednout kompostér
pro ukládání odpadu ze zahrádky.
Stále jich je několik volných,
k vyzvednutí jsou u starostky obce.

-et-

Celkem 306 obcí z celé České
republiky se v letošním roce přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. V Jihočeském kraji se o tento titul letos
ucházelo 42 obcí. Na této krajské
úrovni zvítězila a zlatou stuhu získala obec Úsilné na Českobudějovicku. Druhý skončil Pištín rovněž z
Českobudějovicka a třetí stupínek
patřil Třeběticím z Jindřichohradecka. Slavnostní vyhlášení jihočeské
Vesnice roku 2014 probíhalo 21.
srpna právě v Úsilném a starostka
obce Markéta Honzíková s kronikářkou Ludmilou Přibylovou převzaly
pro naši obec čestné uznání za zapojení dětí do života obce. Starostka děkuje všem, kdo k tomuto ocenění napomohli.
-et-

Na jógu do tělocvičny už zítra
Na středu 1. října v 19 hodin zve srdečně lektorka Michaela Hotová do zdejší tělocvičny všechny, kdo
chtějí cvičit jógu nebo toto cvičení zkusit. „Jógu praktikuji od roku 2006, lektorkou jsem od roku 2012. Původně jsem jógu vnímala jen jako skvělý prostředek k udržení pružného a zdravého těla, ale postupně se pro mě
stala jóga každodenní dobrodružnou cestou osobního fyzického i psychického rozvoje. Pojďte se mnou zkusit
najít cestu sami k sobě…“ napsala o sobě lektorka. Michaela Hotová absolvovala celkem osm kurzů, z nichž získala několik certifikátů, tím posledním je Kurz učitele jógy II. třídy z UK FTVS a České akademie jógy.
Potřebujete jen pohodlné oblečení, v němž se cítíte dobře. Jelikož se jóga cvičí naboso, žádná speciální
obuv potřeba není. Podložka však ano, postačí klidně i ručník větší velikosti. Jedna lekce trvá 90 minut a její
cena je 90,- Kč.
-et-

Krátce ze zasedání
29. zasedání zastupitelstva, 24. července
Zásadním bodem tohoto zasedání zastupitelů
byl výběr dodavatele na rekonstrukci kulturního domu a obecního úřadu. Pro realizaci projektu s názvem Snížení energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti č. p. 62 (kulturní dům) byly osloveny tři firmy: Zemní a výkopové práce Jiří Hrůza,
firma Jana Polaty a IKK Milevsko. Hodnotící komise
obce (Radka Přibylová, Marcela Timoranská a Ing.
Jiří Vojta) doporučila zastupitelům ke schválení firmu Jana Polaty. Jeho předložená cenová nabídka
činila 1 532 366,- Kč včetně DPH a nejlépe tak splňovala zadané parametry. Kromě toho se tato firma
dobře osvědčila i při nedávné rekonstrukci mateřské
školy. Rozpočet na projekt Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 62 byl 1 534 635,- Kč, ale
obci na něj byla přiznána dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 1 304 439,- Kč.
Finanční zatížení obce je rozdíl mezi oběma částkami. Firma Jana Polaty provedla v průběhu měsíců
srpna a září výměnu oken, zateplila stropy, obvodové zdi a celý komplex opatřila barevnou fasádou.

Práce dokončila dle požadavku v zadaném termínu -do
konce září.
Dále zastupitelé schválili záměr na pronájem části
pozemku číslo 38/9 Tomášovi Přibylovi, který chce tento
pozemek využít k chovu ovcí. Přesná výměra části pozemku v m2 bude ještě upřesněna, cena je 2,-Kč za 1m2.
Rovněž schválili prodej části pozemku č. 955/2 o výměře 123 m2 za cenu 25,-Kč/m2 Pavlu Strnadovi. Jde o část
vodní plochy rybníčku s břehem u komunikace naproti
vjezdu jejich nemovitosti. Strnadovi by rybníček chtěli
upravit a využívat pro chov. V souladu s tímto schválili
zastupitelé rovněž i odkoupení dvou částí pozemků: č.
60 o výměře 7m2 a pozemku č. 390/1 o výměře 1m2 od
Jany a Marie Rozhoňových. Tyto pozemky jsou zatíženy
věcným břemenem—je na nich instalováno veřejné
osvětlení.
Posledním bodem zasedání byl pronájem pohostinství. Současný nájemce Petr Honzík ukončil svoje
podnikání v pohostinství k 31. srpnu. Od 1. září je novým nájemcem pohostinství Milan Hanták, .
-et-

Poslední 30. zasedání současného zastupitelstva v tomto volebním období proběhlo těsně po uzávěrce
Zbelítovského zpravodaje ve čtvrtek 25. září. Týkalo se schvalování faktury za provedené práce od firmy Jana
Polaty na budově mateřské školy. Informace z tohoto posledního zasedání přineseme v příštím vydání Zbelítovského zpravodaje.
-et-

O putovní pohár hasičů okresu Písek a pohár starostky obce Zbelítov
Louka pod mateřskou školou v sobotu 12. července ožila.
Konalo se zde čtvrté kolo soutěže
v požárním útoku s názvem O pohár hasičů okresu Písek a bojovalo se i O pohár starostky obce
Zbelítov.
Dorazilo 14 ženských týmů a 18 družstev mužů. Soutěžilo
s e
v
k a t e g o r i í c h
„open“ (upravené stříkačky) a
„klasik“ (neupravené stříkačky).
Celé odpoledne panovalo krásné
slunečné počasí, což ve Zbelítově
při podobných akcích vůbec nebývá zvykem a většinou proprší.
Soutěž trochu poznamenal boční
vítr, který proud vody před terči
hodně rozprašoval a působil tím
hasičům potíže. Na louce nechybělo
občerstvení,
posezení pod
krytým stanem, a také
závěrečné,
hned
dvojí
překvapení.
T í m
(zleva) Jiří Novák a
prvním bylo
Václav Řehoř
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ocenění Václava Řehoře za dlouholetou hasičskou činnost od starosty
píseckého Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Jiřího Nováka. Předal mu jedno z nejvyšších
hasičských vyznamenání - Řád svatého Floriána. Druhým a stejně nečekaným překvapením bylo poděkování
starostky a gratulace čerstvému tatínkovi Ladislavu Medencimu (ml.).
Při příležitosti narození jeho syna
domácí hasiči

muži open skončil Zbelítov A s časem 37,70 na šestém místě, Zbelítov B s časem 38,03 na místě
osmém. Zbelítovské družstvo dívek,
pro které byla soutěž úplnou premiérou, skončilo s časem 53,96 na
místě čtvrtém.

zbelítovské hasičky krátce před startem

Ladislava (*30.6.) mu Markéta Honzíková poděkovala za jeho dlouholetou
práci s dětmi v hasičském kroužku a
předala pohár a dárek pro budoucího
malého hasiče –hasičské montérky s
laclem.
A jak se třem domácím
hasičským týmům dařilo? V kategorii

zázemí domácích týmů

foto a text/Eva Taterová

Kultura
Pouťový turnaj o šunkové selátko
V sobotu 5. července se na hřišti pod řadovými domy uskutečnil již druhý ročník turnaje s
názvem O pohár starostky v nohejbalu. Zúčastnilo se ho šest družstev, kdy si zahrál každý
s každým. Konečný součet bodů určil tato pořadí:
1.

Petr Honzík, Jaroslav Blažek, Pavel Pinc

2.

Václav Štědronský, Jaroslav Štědronský,
Robert Šimák

3.

Václav Přibyl, Jan Mazanec, Aleš Zelenka

4.

Karel Himmel, Petr Novotný, Miloslav Procházka

5.

Lukáš Chvojan, Luboš Chvojan, Martin Volf

6.

Karel Kotrba, František Kotrba, Petr Dvořák

Místní akční děvčata připravila v sálu všem malé kulturní překvapení. S noblesou a šarmem sobě vlastním sehrály dvě scénky, podkreslené hudbou. Ta o hoštických modelkách z kravína měla svoji premiéru už při Dnu matek. Její
opětovné ztvárnění šesticí pohledných „družstevnic“ nezklamalo ani tentokrát a diváky řádně pobavilo. Na píseň
Zelená je tráva, nohejbal je hra si v modrých dresech a s
míči zase střihly roli zdatných nohejbalistek. Ke zdatnému
zakončení přispěla svým dílem i kapela Teplický drak, jejíž
popularita ve Zbelítově stále stoupá. A to tak, že v sobotu
27. září přijeli hrát znovu –tentokrát na retro taneční zábavu ve stylu 70tých let. Už ale ne jako Teplický drak, ale s
novým názvem Vendys a Dračice. Protože se akce konala už
po uzávěrce zpravodaje, přineseme podrobnější informace
v příštím vydání.
Eva Taterová/Markéta Honzíková

Vyhlášení výsledků proběhlo
tradičně
večer na pouťové zábavě,

kde každé družstvo převzalo od
starostky obce malou cenu. První místo bylo odměněno pohárem a vyzdobenou přepravkou s
uzeným šunkovým selátkem.

Přepravka piv Kozel putovala ke stříbrným nohejbalistům a
litrovou lahví rumu nepohrdlo ani
družstvo borců, skončivších na třetím místě. Cenou útěchy pro zbývající týmy byly nafukovací míče.
Zvláštní tekutou cenu v lahvi, opatřenou kolkem,
dostal za vynikající výkon i
rozhodčí Jaroslav
Herout.
Překvapení během večera se
dočkali i mladí
hasiči a hasičky.
Starostka
obce předala každému jednotlivému družstvu 5 000,Kč. Sponzor, který finanční
prostředky na rozvoj aktivit
mladých hasičů poskytnul, si
nepřeje být jmenován. Škoda, každopádně, díky!
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Z historie
O hospodách a hostinských
Jelikož se nám v poslední době často mění provozovatel hospody, bude dnešní díl o historii hospod
a
hostinských
ve
Zbelítově.
Z dávnější doby jsem v kronikách
nenašla žádnou zmínku, až po roce
1815 postavil rolník Hadáček z čísla
popisného 16 pro svého syna chalupu, která obdržela číslo 23. Ten ji
pro špatné hospodaření prodal jistému Krejčovi, který si tam zařídil
hostinec, a říkalo se tam U Krejčů.
Krejča chalupu opět prodal Hadáčkovi, ten Proškovi, a v roce 1876 byl
v této chalupě zrušen výčep piva.
V témže roce byla hospoda přemístěna na vlastní žádost Fr. Herouta
(kováře) do čísla 29. Pořádali zde
vesnické muziky, které se odbývaly
v kuchyni, tak jak to na vesnici bývalo. O vánocích v roce 1889 hospoda vyhořela a než hostinský a kovář
Jan Herout hospodu znovu vystavěl,
byla v čísle 28. Nově vystavěná hospoda nad kovárnou se udržela celých 42 let, až do roku 1918.
V roce 1913 si Fr. Lipa z čísla 21
podal žádost na obecní úřad o povolení na postavení nového hostince a

zároveň převzít prodej veškerých
lihovin a piva od Jana Herouta
z čísla 29. Jako důvod uváděl, že
starý hostinec je nedostačující a
nezpůsobilý k provádění zábav.
Zboural starou chaloupku číslo 21 a
v roce 1914 začal stavět hostinec.
Ten ale nedostavěl, protože vypukla 1. světová válka a on musel narukovat. Dostavěl ho po válce a
v roce 1919 se i oženil. Této hospodě se říkalo U Hrončíků, protože
stavení číslo 21 kdysi vlastnil nějaký Hronec. Podle něj se tam tak
začalo říkat a číslu už ten název
zůstal, i když majitelem se stal
někdo jiný. V této hospodě se odehrávaly všechny zábavy, schůze a
divadelní představení. Divadelní
představení sehrávala zbelítovská
mládež vždy s velkým úspěchem a
návštěvností místních i přespolních. Hodně se hrávalo v době 2.
světové války, protože se nekonaly
zábavy.
V roce 1945 byla v hostinci ubytována část maďarského vojska,
celkem jich bylo v obci 166. Po
skončení války se začaly opět pořá-

(Nahoře vlevo) bývalá hospoda U Hroníčků, naproti je vidět číslo 29 -kovárna a kdysi také
hospoda. (Dolní foto) před hospodou U Hrončíků bývala i malá předzahrádka, vchod byl ze
silnice, později byl ale zazděn a nahrazen dalším oknem. Všechny tři staré šenky byly téměř
vedle sebe. (Fotografie vpravo nahoře) původní číslo 23, v roce 1876 prodány 2/3 chalupy a
vznikají čísla 23 a 32, hospoda zaniká.
foto archiv
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dat zábavy, první byla 8. července
1945. Po tak dlouhé době prý byla
hodně veselá. Zábavy tu bývaly
pouťové, dožínkové, posvícenské,
hasičské, velikonoční a stále se hrávalo i divadlo. Odbývaly se tu veškeré schůze, a také volby. O konci
hospody v roce 1960 U Hrončíků
pan kronikář uvádí toto. V obci se
tvoří časté změny a tím starý hostinec Františka Lipy čísla popisného
21 byl zlikvidován. Ani zábavy se
v obci nepořádaly, veřejné schůze
se konaly buď v úřadovně ve statku
číslo 12, nebo ve statku číslo 6. Pan
František Lipa (ml.) zemřel v roce
1966 ve věku 45 let jako svobodný
mládenec. Jeho maminka (paní
Lipová) hospodu v roce 1967 prodala, protože v tomto roce zemřel i
bývalý hostinský pan František Lipa
(st.). V roce 1960 bylo přestěhováno pohostinství do statku číslo 6
(Kotrbovi) kde se každý den 2 hodiny večer prodávalo pivo, lihoviny,
víno, chleba a cukroví.
V roce 1964 byla dostavěna nová požární zbrojnice, kde byla zřízena i zasedací místnost. Zde se
pak odehrávaly veškeré kulturní
akce v obci, volby a schůze. Tato
zasedačka však začala být pro pořádání některých akcí docela malá,
tak se začalo v roce 1967 se stavbou nového kulturního domu. Zásluhou MNV a občanů byla stavba
už 22. prosince 1967 zkolaudována
a 26. prosince byl Kulturní dům ve
Zbelítově slavnostně otevřen. A při
stavbě KD byl přistaven i nový výčep s kuchyní. Ten vybavila Jednota Milevsko a prvním hostinským se
stal pan Šimon. A hned od roku
1968 se tu pořádala jedna zábava
za druhou. V tomto roce jich bylo
jedenáct, v roce 1977 dokonce 17
za rok.
A i v této době a nové hospodě se šenkýři často měnili.
V letech 1968 - 1970 to byl pan Štěpán Velát ze Zbelítova, po něm pan
Hošna, Hanus, Řehůřek. Ten odešel
po 14 měsících, poněvadž prodělal
větší obnos peněz. V roce 1977 nastupuje pan Všechovský, který také
po deseti měsících odchází a nastupuje tentokrát žena -paní Hana
Jelínková ze Zbelítova. Po jejím
odchodu na mateřskou dovolenou
nastoupila v roce 1980 další žena Pokračování na str. 5

O hospodách a hostinských...
Milada Vlková z Milevska, proslulá jako Belinda Ta byla, pro své špatné chování ve
veřejné provozovně, po sedmi měsících a osmi dnech odvolána. Prodělala zde i vysokou finanční částku. Po ní v roce 1981 nastoupila do hospody paní Jaroslava Barabášová ze Zbelítova. Pivo se
čepovalo v pátek a sobotu od 19—24 hodin, ostatní dny v týdnu v době od 18.30 - 19.30 hod se prodávalo lahvové pivo, kuřivo, lihoviny a cukroví. Ale zábavy, besedy a schůze se pořádaly dál tak jako v minulých letech.
V roce 1983 nastupuje od roku 1968 již jedenáctý hostinský pan Václav Kukač. A potom, v průběhu dalších 30
let pánové Lutovský, Jar. Hrůza, Pecka, slečna Štědronská, páni Pecka, Holý, Grůbr a Honzík.
Tolik o minulosti hospod v naší obci a příště si přečtete něco o zvycích a tradicích, které se obci držely.
Ludmila Přibylová, kronikářka obce

Pokračování ze str. 4

Publicistika
Jarda Kotrba je mistrem světa v závodu na 100 mil
Vítězstvína
mistrovství
světa historických
kol
vybojoval
koncem června v
Maďarsku
Jaroslav Kotrba ze
Zbelítova.
Od
čtvrtka 26. do
soboty 28. června
p r o b í h a l
v městečku Tiszakécske 34. ročník
Jaroslav Kotrba IVCA Rally, na
který se spolu s Jaroslavem Kotrbou
vydali závodit i jeho syn Tomáš a
Václav Dolejší z Milevska. Strategie
nasazení rychlého
tempa od samého
začátku se vyplatila a úspěchy
sklízeli i oni. International Veteran Cycle Asociation (IVCA) je celosvětová Mezinárodní
asociace
historických kol,
která
sdružuje
příznivce historie
a cyklisticky zároveň. Jaroslav Kotrba a Václav Dolejš si premiéru na
mistrovství světa
odbyli už vloni v
Česku, Tomáš Kotrba závodil letos
Tomáš Kotrba
úplně poprvé.
Češi obsadili
pět prvních pozic
Mistrovství světa se každoročně koná pokaždé v jiné zemi. Po
loňském závodu ve Veselí na Moravě
se do městečka Tiszakécske, ležícího jihovýchodně od Budapešti, přijela utkat zhruba padesátka borců
z osmnácti států celého světa. Kromě Evropy třeba i z Austrálie, Kana-

dy nebo Švédska. Celý závod byl
rozdělen do třech kategorií: závod
na 100 mil, jednu míli s replikami
kol a jednu míli s originály kol.
V závodu na 100 mil (délka 160 km)
odstartovala mezi padesátkou závodníků i dvacítka z nich na vysokých kolech. Trať byla rozdělena
na 10 kilometrový úsek, který závodníci brázdili osmkrát vždy tam a
zpět. Městem, za plného provozu,
silného větru a chladného počasí.
Startovalo se brzy ráno a krátce po
poledni už byl znám vítěz. A stejně
jako vloni, opět z Česka. S časem 6
hodin a 18 minut zvítězil Jaroslav
Kotrba a stal se tak mistrem světa
v této kategorii. Loňský vítěz Jiří
Valenta tentokrát skončil těsně za
ním. Třetí místo vybojoval Pavel
Rybařík, čtvrté Václav Dolejší a
Tomáš Kotrba skončil na místě pátém. Naši borci nepodcenili ani nezbytný dress code a sladili se do
kombinace modře pruhovaných dresů a odpovídajících cyklo kraťasů.
Na kole už 40 let,
vysoké kolo vyrobí sám
„Teď už asi můžu umřít,“
prohlásil těsně po projetí cílové
brány novopečený mistr světa Jaroslav Kotrba, ale vážně to určitě
nemyslel. Na kole jezdí a závodí už
40 let, na vysokém kole, které si
sám vyrobil, tři roky. Vyrobil kola
dvě, ale až tohle třetí má parametry odpovídající jeho postavě a
padne mu jako ulité. „Na závod
jsme se snažili na vysokých kolech
co nejvíc jezdit a tak trénovat.
Třeba jsme se vydali na otočku do
Českých Budějovic na retro setkání
historických velocipédů, nebo prostě jen objedeme okolí a ujedeme
třeba 60 km. Kvůli pneumatikám si
vybíráme jen silnice s dobrým rovným povrchem. Kam ale přijedeme,
působíme většinou rozruch a občas
mám strach, aby někdo z řidičů

nenaboural,“ přiblížil kralující mistr světa.
Nováček Tomáš Kotrba
stříbrný a bronzový
Do Maďarska s sebou vezli
celkem pět kol -tři soutěžní, jedno
náhradní a vypůjčený, bezmála
stoletý originál. To proto, aby se
mohli zúčastnit i závodu na 1 míli
s originálním historickým kolem. A
právě v této kategorii zazářil Tomáš Kotrba a byl stříbrný. Závod na
1 míli s replikami kol (délka 1,6
km) skončil Tomáš Kotrba na třetím
místě, Jaroslav Kotrba čtvrtém a
Václav Dolejší šestý. Celý závod
zakončila spanilá jízda všech soutěžících po městě a závěrečný galavečer s vyhlášením a předáváním
ocenění. Další ročník IVCA Rally se
bude konat příští rok ve Švédsku a
teprve čas a okolnosti ukáží, jestli
se na mistrovství světa vydají borci
ještě do třetice.
foto archiv/ Eva Taterová
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Publicistika
O rybářském spolku
Kdysi v minulosti existovaly ve
Zbelítově dva spolky. Spolek sedláků, který se staral o Návesní rybník
a rybník Dolejší, a Spolek chalupníků
-z horní části tehdejší obce. Ten
obhospodařoval „První“ rybník, který byl na místě dnešní prodejny a
rybník „Dohoďák,“ který si Spolek
chalupníků sám vybudoval. I když se
to nezdá, současný zbelítovský spolek rybářů už má téměř padesátiletou historii. Impulsem k jeho vzniku
byla připomínka tehdejšího tajemníka místního národního výboru Františka Kotrby. Řekl tehdy, že by bylo
dobré, kdyby se někdo začal starat o
místní rybníky. Z tohoto popudu se
dalo dohromady několik místních
občanů a v listopadu 1965 byl rybářský spolek založen. Do jara následujícího roku se rozrostl na patnáct
členů. Byli to:
KOTRBA František (č.p.59), KOTRBA Jaroslav (č.p.61), PŘIBYL František (č.p.57), PETERKA František
(č.p.56), HRŮZA Josef (č.p.41), HEROUT Jaroslav (č.p.29), VELÁT Štěpán (č.p.43), ŠVEHLA Vladimír
(č.p.60), ČAPEK Josef (č.p.46), KOTALÍK Josef (č.p.10), LÍPA František
(č.p.21), FALADA Jiří (č.p.17), KUBEC Ladislav (č.p.1), PEKÁREK Stanislav (č.p.44) a HEROUT Josef
(č.p.28).
Každý člen dal 30 Kčs a na jaře
se na sádkách v Milevsku nakoupila
první násada. Vedoucím spolku byl
zvolen pan Vladimír Švehla, který
tuto funkci vykonával až do roku
2000, od této doby je jeho nástupcem Milan Novák. Zapisovatelem
finančních záležitostí, ale také poznámek a postřehů z historie činnosti spolku, byl pan Jaroslav Herout.
Je nutné pochválit styl jeho zápisků
a obsah poznámek, které jsou napsány úhledným písmem a věrohodně tehdejší události přibližují. Svoji
funkci pokladníka předal v roce 1995
panu Františku Kotrbovi. V průběhu
let měl spolek okolo patnácti až
dvaceti členů, v současnosti je členů
čtrnáct. Ze zakládajících členů spolku zůstali už jen bratři František a
Jaroslav Kotrbovi, kteří však jsou ve
svém úctyhodném věku stále aktivními členy.
Údržba, výlovy, sekání ledu
Hlavní činností spolku je údržba,
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výlov Dolejšího rybníku v sedmdesátých letech / foto archiv

čistění a opravy rybníků při pravidelném vypouštění i v průběhu roku. A
samozřejmě i jejich zarybňování,
aby se v nich udržoval přirozený život. V počátcích existence spolku to
bylo hlavně uvedení rybníků do provozuschopného stavu, jejich rozšiřování nebo přímo budování nových.
Tyto práce probíhaly někdy výhradně
v režii spolku, někdy ve spolupráci s
národním výborem či obecním úřadem. Dříve se obvykle lovily všechny
rybníky alespoň jednou za rok, v
současnosti je frekvence výlovů o
něco nižší. K nejnáročnějším výlovům patří ty vánoční. Než se zamrzlý
rybník vypustí, je potřeba ho napřed
zbavit ledu, který někdy bývá i 20
cm silný. Led se musí rozsekat na
menší kusy a vytahat na břeh, aby
po stečení vody nezůstaly ryby pod
ledem. A to dá občas pěknou fušku!
Někdy, když není jak se na rybník
dostat, vyrazí se prostě v klasických
neckách nebo v železné kádi. Při
výlovech obvykle nechybí návštěva
pohostinství, zvláště v podzimním a
zimním období přijde vhod teplé
občerstvení a samozřejmě i nějaké
to pivko.
Rybářství v našem měřítku je
koníčkem a nelze ho posuzovat dopodrobna ať už z časové nebo finanční stránky. Po celý rok je pořád
co dělat. Přes občasné kontroly rybníků, jejich čistění, sekání trávy na
hrázích až po pravidelné přikrmování
ryb v létě nebo prosekávání ledu

v zimním období. Prosekávání je
důležité protože ve vodě pod
ledem je nedostatek světla a je
tak omezena tvorba kyslíku,
zejména je-li navíc led ještě
pokryt sněhem, a také aby nebezpečné plyny z hnilobných
procesů ve vodě mohly odcházet
pryč z rybníka. Potřebné práce
se snažíme v co největší míře
provádět vlastními silami. Financovat ale musíme náklady spojené s nákupem nezbytné rybí násady, potřebného nářadí a pomůcek,
nebo
náklady
na techniku při údržbě rybníků.
Krmení se nám dosud daří zajišťovat brigádnickou činností u
zemědělského družstva, za kterou obdržíme obilný odpad, ale
v minulosti se krmení i nakupovalo. Vynaložené náklady jsou
hrazeny z pokladny spolku, v níž
se příjem pokrývá členskými příspěvky a prodejem ryb. V letech
1974-1981 bylo příjmem do pokladny spolku také pořádání tanečních zábav a plesů v novém
kulturním domě. V té době to
bylo velmi populární a zábavy
pořádané různými spolky a sdruženími byly tehdy velmi časté a
hojně navštěvované.
Kapři, marény, amuři
Zarybňování přirozeným rozmnožováním je potřeba doplňovat nákupem nové násady.
V sedmdesátých letech minulého

století se nějakou dobu spolek
snažil chovat kromě klasického
kapra také marény. Jak se ale
ukázalo, tento druh ryb byl náročný na čistotu vody a nedokázal
„strávit“ vodu obsahující splašky
z polí, které obsahovaly tehdy
používaná hnojiva. Na začátku
tisíciletí byly rybníky zapleveleny
karasem, poté i střevličkou východní (lidově rasborou). To se
postupně podařilo ve velké míře
vymýtit dravými druhy ryb. Začali
jsme chovat i amury, kteří se
však v našich podmínkách sami
nevytírají a násada se musí nakupovat. Některé roky je ryb dostatek a pěkně narostou, ne vždy se
ale takhle zadaří. Svůj podíl na
tom nese počasí, čistota vody,
ale i přírodní predátoři – volavky,
vydry, dvounozí… Už se i stalo, že
jsme pro rybu na Vánoce museli
vyrazit na vánoční trhy do Milevska.
Jezviny, Rychlík, Dohoďák,
Koupaliště, Návesní a Dolejší
Z počátku své existence zaměřoval spolek svoji činnost na uvedení rybníků do provozuschopného stavu, jejich rozšiřování nebo
přímo budování rybníků nových.
Na vlastní náklady a svépomocí
vybudoval hned v roce 1966 rybník Rychlík. Je to ten malý rybníček hned za domem Řehořových.
Kámen do hráze se tehdy přivážel
z polí a také z „Bendoviny“ –
statku č. p. 6. Odbahnění rybníku
zajistil spolek na své náklady
v roce 1984 a další odbahnění
letos v červnu. V roce 1967 spolek společně s MNV upravoval
„První“ rybník, který byl v místě
dnešní prodejny Jednoty. Bagrovalo se bahno, upravovala hráz a
utopil se tam prý tehdy bagr téměř až po volant. Tento a ještě
i sousední rybníček byly později
zrušeny a zahrnuty. Další, v obci
asi nejznámější „vodní“ stavbou
bylo budování Koupaliště v Akci Z
okolo roku 1970. A s tím související výstavba náhonu, přivádějícího vodu od Zlatiny přes Dohoďák
až do Koupaliště. V roce 1997 se
tento náhon někde pod Hůlovými
ucpal, a tak ho členové spolku
museli vyčistit. Některé části panelové hráze Koupaliště a přívodního potrubí se začala propadat,
a tak bylo o práci opět postaráno.

Rybník Jezviny pod řadovými domy (též Kačák), budoval společně
rybářský spolek s národním výborem
na místě močálu v letech 1973 –
1974. Kromě průběžné údržby rybníka bylo v roce 2007 zajištěno spolu
s obecním úřadem jeho vybagrování
a spolek rybářů se na akci podílel i
finančně.
Rybník Dohoďák (velký rybník za
Řehořovými) býval oproti dnešní rozloze asi dvoutřetinový. Po výlovu na
podzim 1971 se bagroval a bahno
z loviště se dokonce vyhazovalo ručně. K rozšíření rybníku došlo hned
další rok. Novou kamennou hráz o
délce asi třiceti metrů směrem na
východ budoval rybářský spolek brigádně. Kámen se boural a navážel
z maštalí Bendova statku. O několik
let později došlo k dalšímu rozšíření
rybníka. Při stavbě mateřské školky
se podél jižní hráze rybníka odtěžila
zemina pro vyvýšení základové desky
budovy školky. Poslední zapsané odbahňování tohoto rybníka provedl
spolek roku 1991. Hráz kolem rybníka je z větší části kamenná. Průběžně se stále dodělává a opravuje,
přičemž se využívá kámen každoročně sebraný na polích. Název tohoto
rybníka prý pochází z „dohody“
místních chalupníků, podle které byl
rybník kdysi v minulosti vybudován.
Rybník Dolejší (dole pod obcí),
býval také menší, poloviční, a postupně doznával úprav. V roce 1970
se rozšiřoval vyhrnováním zarostlého
břehu po celé východní straně,
v roce 1984 se vyhrnovalo bahno. Na

konci osmdesátých let byl při stavbě
nové silnice okolo Zbelítova zmenšen tak, že jeho severní hráz byla
posunuta směrem do rybníka. Několikrát se zde vyskytly problémy
s ucpáním a nesnadným čištěním
odtokového potrubí při vypouštění,
a někde v místě nad výpustním potrubím je již několik let děravá hráz
a voda tudy vytéká z rybníka. Kvůli
lepší údržbě rybníku a regulaci vody
by bylo potřeba vystavět požerákovou výpusť a místo původního, dřevěného, vypouštěcího potrubí položit nové. To ovšem bude finančně
velmi nákladné a bez využití nějaké
dotace zatím nerealizovatelné.
Posledním dosud nejmenovaným
rybníkem v obci je Návesní rybník,
který však k chovu ryb příliš využíván není. Život v něm je udržován
pouze několika kusy ryb a čas od
času se vypustí. Původně rybník dosahoval až ke kravínu, ale někdy
kolem roku 1985 byl zmenšen.
V zavezeném pásu okolo kravína
bylo položeno obtokové potrubí,
z potoka od Zlatiny přímo do kanalizační šachty u silnice. Zhruba o deset let později pak byla vybudována
panelová hráz a požeráková výpusť.
Po velkých povodních v roce 2002
zde nechal obecní úřad vybudovat
koryto, jako přepad rybníka přímo
do šachty, s cílem usměrnit přívalovou vodu při eventuálních povodních a prostranství okolo tak od vody trochu ulevit.
Milan Novák, vedoucí rybářského
spolku / Eva Taterová

ledování o vánočním výlovu v roce 2012 / foto archiv
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Společenská kronika

Přehled plánovaných akcí

Oslavili jubileum:
Eva Marvanová
50 let
Jaroslava Peterková
60 let
Marie Trojáčková
60 let
Eva Žáková
60 let
Václav Panoch
65 let
Jana Řehořová
65 let
Jana Buzková
70 let
Marie Kreisslová
70 let
Marie Kotrbová
80 let

10. října (pátek) + 11. října (sobota)
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
volební místnost v budově obecního úřadu
pátek: 14-22 hodin, sobota: 8-14 hodin
30. listopadu (1. adventní neděle)
NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU + vystoupení dětí
v zahradě MŠ od 16 hodin,
vánoční jarmark v přízemí MŠ,
cukroví, punč, svařené víno, grog...

Narodili se:
30.6. Ladislav Medenci
1.8. Leontýna Procházková

5. prosince (pátek)
tradiční MIKULÁŠSKÁ POCHŮZKA po vsi

Vzpomínky

6. prosince (sobota)
ČERTOVSKÝ REJ
v sálu kulturního domu od 15 hodin,
mikulášská diskotéka, nadílka, soutěže

·Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 7. července uplynulo již 15 let, kdy
nás navždy opustila paní Marie Hrůzová.
Stále vzpomíná
dcera Marie Šejbová s rodinou.
Připomínáme, že rubrika Vzpomínky je dobrovolná a
bezplatná. Máte-li zájem uveřejnit vzpomínku na
někoho svého blízkého, například při příležitosti nějakého výročí, dodejte mi podklady a Vaše vzpomínka
bude v aktuálním čísle Zbelítovského zpravodaje zveřejněna.
Eva Taterová

Z mateřské školy
V pondělí 1. září zahájila provoz i naše Mateřská škola Skřítci. Pro letošní školní rok je do ní zapsáno dvacet osm dětí a hned první den jich nastoupilo
dvacet šest. Z tohoto počtu je pět nových, deset dětí
je tříletých a jedenáct dětí půjde příští září do školy.
Začátkem září vždy probíhá ve školce adaptace, zvykání dětí na prostředí a režim, hlavně u dětí nově příchozích.
V úterý 16. září dopoledne zažily děti veselou
hodinku s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Akci, která byla určená i pro veřejnost, pořádalo
regionální oddělení Městské knihovny v Milevsku spolu
s několika okolími knihovnami a Zbelítov byl právě
jednou z nich. Adolf Dudek se hned v úvodu ukázal
jako showman a strhující bavič, a děti si tak hned získal. Do svého vyprávění a kreslení pohádek na tabuli,
například O Červené řepě, Šípkové Růžence nebo Perníkové chaloupce je zapojil jako herce, pomocníky i
kolegy. V závěru se většině z nich podepisoval na obličej svoji typickou parafou –hlavou ptáka dudka.
Během prázdnin probíhalo nejen zateplení
vlastní budovy, ale malovalo se i uvnitř školky. Nově
vymalovaná je celá třída, šatna a kuchyňka. I v letoš-

prosinec (zatím bez termínu)
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
v sálu kulturního domu
24. prosinec (Štědrý den)
VÁNOČNÍ TROUBENÍ na návsi u kapličky
malé občerstvení (čas bude upřesněn)

Další změna v hospůdce
Od 1. září došlo ve zdejší hospůdce Na Rozhraní
opět ke změně nájemce, stal se jím Milan Hanták.
Pivo Bernard se čepuje i nadále, k jídlu je možné objednat pizzu a v plánu má nájemce postupně i vaření
jídel. Otevírací doba zůstává stejná:
pondělí +úterý:
ZAVŘENO
středa —neděle: 17—22 hodin
ním školním roce jsme se přihlásili ke sběru PET lahví
a papíru, který vyhlašují Služby Města Milevska. Za
minulý školní rok jsme získali 9 806,- Kč a věcné ceny
v celkové hodnotě 800,- Kč. Za tuto finanční odměnu
bude pořízen nábytek na hračky pro děti. Děkujeme
všem za spolupráci a těšíme se na další v tomto školním roce.
Hana Maťhová, ředitelka MŠ Skřítci/ Eva Taterová
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