čtvrtletník

ZBELÍTOVSKÝ ZPRAVODAJ
ročník VIII.

číslo 1

Milí čtenáři zpravodaje,
po několikaleté přestávce dostávám znovu příleţitost psát Zbelítovský zpravodaj (ZZ). Místní periodikum, při jehoţ vzniku jsem před osmi léty stála a
dobrovolně psala v rámci svého tehdejšího působení
v obecním zastupitelstvu. Od letošního roku ho dle
rozhodnutí zastupitelů budu psát znovu, ale jiţ jako
externista a za sjednanou odměnu. Zpravodaji bych
chtěla navrátit pravidelnost v jeho vydávání a tím mu
zajistit aktuálnost, protoţe nic není staršího neţ včerejší noviny. ZZ bude nyní vycházet pravidelně vţdy
po třech měsících. Tedy těsně po skončení čtvrtletí
nebo v mírném časovém předstihu, třeba tak jako nyní
před Velikonocemi. Další následující dvě čísla vyjdou
začátkem měsíců července a října. Po této době uţ o
dalším osudu ZZ rozhodne nové zastupitelstvo. To vzejde z řádných komunálních voleb, které proběhnou
letos na podzim v říjnu.
Cílem ZZ je přinášet objektivní informace o dění a událostech v obci, zasedáních zastupitelstva a
jeho rozhodnutích, proběhlých či chystaných akcích a
projektech, kultuře, nejrůznějších záměrech, změnách i nařízeních. V neposlední řadě i pokračování
seriálu kronikářky, mapující historii obce a články o
dění v mateřské škole. Trochu blíţe bych chtěla přiblíţit místní spolky a sdruţení, ale třeba i výjimečné lidi,
ţijící v naší obci. Máme zde totiţ několik úspěšných
druţstev hasičů, spolek rybářů, nově vzniklý Český
svaz ţen, skvěle fungující knihovnu a v ní občas se
scházející „babinec.― Máme pár včelařů, partu otuţilců, spisovatele, sportovce, doslova tvůrčí umělkyně
dortů, dokonce i trenéra roku 2017. A mnoho dalších a
dalších zajímavých lidí. Postupně bych je chtěla představovat a jejich aktivity trochu přiblíţit. Po splnění
zákonných podmínek pro zveřejňování osobních údajů
pokračovat ve společenské kronice. A občas třeba zveřejnit statistiku o pohybu a počtu obyvatelstva v obci.
A také vzpomínky při výročích úmrtí, pokud o to sami
poţádáte. A poţádáte-li, můţu Vám nebo někomu dalšímu posílat ZZ i v elektronické podobě. To se můţe
hodit například někomu, kdo v obci nebydlí, přijíţdí
jen občas nebo vůbec, ale novinky a dění ho stále zajímají. Ráda uvítám Vaše připomínky, uţitečné náměty i tipy vhodné k zařazení do některého z dalších vydání. Můţete mě kontaktovat osobně nebo na email
zbelitovskyzpravodaj@seznam.cz
Přála bych si, aby Vám ZZ poskytoval objektivní
a aktuální informace a jeho čtení Vás bavilo.
Eva Taterová

29. března 2018

výtisk zdarma

Příjemné prožití svátků Velikonoc,
hodně zdraví, štěstí, pohody
a hřejivého jarního slunce

přeje starostka obce
Markéta Honzíková a zastupitelé

Tradiční hasičský bál zpestřilo v sobotu 24. února veselé
předpůlnoční překvapení devítky sličných akvabel v improvizovaném bazénu. Sedm děvčat a dva kluci si vše pečlivě a
do detailu propracovali, secvičili a výsledek stál určitě za
to. Diváci se skvěle pobavili. O vydařeném bálu podrobněji
uvnitř vydání.
-et-

OD MĚSÍCE KVĚTNA 2018 BUDE SMĚSNÝ ODPAD ZE ZBELÍTOVA
NOVĚ VYVÁŢET FIRMA RUMPOLD-P s.r.o., PŘÍBRAM.
SVOZ BUDE REALIZOVÁN VŢDY VE STŘEDU, V LETNÍM OBDOBÍ OPĚT 1X ZA 14 DNŮ .
PRVNÍ SVOZ PROBĚHNE UŢ 2. KVĚTNA. Bliţší informace přinášíme uvnitř tohoto vydání.

Ze zasedání zastupitelstva obce
zasedání 15. února
Na prvním letošním zasedání
schválili zastupitelé novou redaktorku Zbelítovského zpravodaje Evu
Taterovou. Zpravodaj pod jejím
vedením bude vycházet nyní vţdy
po skončení kaţdého čtvrtletí. Dále
odsouhlasili poţadavek provozovatele vodovodu firmy Čevak na zvýšení ceny vodného pro rok 2018. To
bude nově činit 40,64 Kč za m3
včetně DPH. Schválili rozpočtovou
změnu, týkající se poskytnuté dotace 24 000 korun na druhé kolo prezidentských voleb. A zamítli ţádost
Marie Filandrové o úplné prominutí
poplatku za odvoz komunálního odpadu. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2011 tuto moţnost nepřipouští.
V závěrečné diskuzi vystoupil Jan
Kubeš a přednesl svůj poţadavek na
řešení obtěţující hlučnosti z rušné
silnice, vedle níţ jeho dům stojí.
Tato komunikace však nepatří obci,
ale krajskému úřadu, proto ho starostka odkázala věc řešit s ním.
-et-

zasedání 22. března
Starostka obce přizvala na
zasedání zástupce firmy D.A.S. Ten
představil nabídku této společnosti
na pojištění právní ochrany obce a
zastupitelů. Jde o jejich obhajobu v
případném trestním, přestupkovém
a jiném správním řízení. Zahájené v
Začínají jarní úklidové práce
Aţ do 29. června letošního roku
bude u obce pracovat Radka Smrtová. O
podmínkách zaměstnávání dalších pracovnic formou veřejně prospěšných prací, jejich případného počtu i délku trvání pracovních poměrů nemá starostka v
tuto chvíli vůbec ţádné informace. Vše
se bude řešit ve spolupráci s úřadem
práce aţ v průběhu dubna. Tedy v době,
kdy začínají jarní úklidové práce a tohle
téma bude vysoce aktuální.
-et-

Při požáru shořely jen hadry
V sobotu 10. března měli profesionální hasiči z Milevska krátce před 22.
hodinou výjezd do Zbelítova k rodinnému domku. A stejně tak vyrazila i zbelítovská zásahová jednotka. Kdyţ hasiči
dorazili na místo poţáru, bylo uţ po
ohni. Majitel si chtěl v dílně přiloţit do
kamen, přilil však do ohně hořlavinu,
která okamţitě vzplála. Vypukl poţár,
který se pokoušel spolu s dvěma kumpány hasit zahradní hadicí. Shořely jenom
staré hadry, avšak majitel skončil s popáleninami v nemocnici.
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důsledku jednání nebo opomenutí,
mající za následek postih pro nedbalostní trestný čin, přestupek či
jiný správní delikt spáchaný neúmyslně. Pojištění právní ochrany
pro obec Zbelítov by ročně činilo od
10 250 do 16 100 korun v závislosti
na zvolené variantě. Zda se zastupitelé pro nabídku rozhodnou, ukáţe
příští zasedání. Bez výhrad schválili
Závěrečný účet obce za rok 2017,
účetní uzávěrku i hospodaření mateřské školy Skřítci. To skončilo s
přebytkem 9 990 korun a škola ho
pouţije na své provozní náklady.
Starostka seznámila zastupitele s GDPR. Evropským právním
předpisem, který vstoupí v platnost
jiţ 25. května 2018. Týká se všech,
kdo zpracovávají a uchovávají citlivé osobní údaje. Obcím a školkám
nová legislativa ukládá přizpůsobit
své vnitřní předpisy a pod hrozbou
pokut mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Díky podpoře
Svazu měst a obcí ČR a jeho projektu můţe nyní pro obce působit společný odborník Petr Koblic. Poradenství a potřebné analýzy zajišťuje pro cca 70 obcí na Písecku. Poplatek na jeho administrativní podporu byl jednotlivým obcím určen
30 korun na obyvatele v obci trvale
zapsaného. Roční poplatek pro Zbelítov tak bude ročně činit přibliţně
10 200 korun. Zastupitelé tuto částku odsouhlasili.
Dále se podrobněji zabývali
chystanou rekonstrukcí části silnice,
procházející obcí. Úsekem délky
412 m, který začíná dole na návsi u
rybníka a končí téměř u prodejny
Jednoty. S rozpočtem 2 065 557
korun a přiznanou dotací 1 milionem korun včetně DPH. Práce by
měly probíhat o letních prázdninách
a skončit do 31.10.2018. Starostka
chce ještě před tím nechat provést
kontrolu kanalizace kamerou, aby
se odhalil její stav a předešlo se tak
pozdějším problémům. Zastupitelé
odsouhlasili zahájení zadávacího
řízení v reţimu veřejné zakázky malého rozsahu, schválili členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a starostku pověřili
organizací výběrového řízení a následným předloţením zprávy z výsledků veřejné zakázky zastupitelům k projednání.
Starostka navrhla zastupitelům vypovědět stávajícího odvozce

komunálního odpadu Sluţby Města
Milevska (SMM) a nahradit jej firmou Rumpold-P Příbram. Jí účtovaná cena 2 289,47 korun za tunu
směsného odpadu je ve srovnání s
cenou SMM 2600 korun výrazně
niţší. Rumpold-P můţe také na
poţádání obci poskytnout další
kontejnery. Nejenom na tříděný
odpad, ale třeba i na textil, bioodpad a jiné další. Směsný odpad
firma nevozí na skládku do Jenišovic, ale na jinou na Příbramsku.
Dobré zkušenosti s Rumpold-P mají třeba v Hrejkovicích nebo Sepekově. Zastupitelé návrh podpořili a pověřili starostku ukončit k
30. dubnu spolupráci se SMM a od
1. května ji nově navázat s firmou
Rumpold-P. Nově budou nyní svozy komunálního odpadu probíhat
vždy ve středu, první začíná už
2. května. V době letní sezóny
bude interval svozu 1x za 14 dní.
V závěru ještě odsouhlasili
výsadbu listnatých stromů a keřů,
lemujících silnici u novostaveb a
oddělujících komunikaci E19. Dojde tím k dalšímu odhlučnění a
přirozenému oddělení hlavní silnice od bytové zástavby. Projekt
bude financován z projektu Klimagrün—Klimatická zeleň v programu Interreg Rakousko-ČR. Dotace bude činit 110 000 korun,
spoluúčast obce 40 000 korun. -etPrezidentské volby
I. kolo (12.—13.1. 2018)
počet zaps. voličů 282
volební účast:
174 (61,70%)
1. Miloš Zeman
74 hlasů
2. Jiří Drahoš
34 hlasů
3. Pavel Fischer
21 hlasů
II. kolo 26.—27.1. 2018
počet zaps. voličů 286
volební účast
190
platných hlasů:
189 (67,02%)
1. Miloš Zeman
106 hlasů
2. Jiří Drahoš
83 hlasů
V lednové volební komisi tentokrát
chyběl její dlouholetý člen pan Vladimír Ondruška z Milevska. Do Zbelítova
jezdíval dlouhá léta, delegovaný za
KSČ. Znal dobře místní lidi i prostředí
a mnozí zase jeho osobnost i typický
humor. Voliči jej proto nyní ve volební komisi citelně postrádali. Členky
komise na něj vzpomněli a chvilkou
ticha uctili jeho památku. Ing. Vladimír Ondruška zemřel náhle 7. prosince 2017 ve věku 71 let. Čest jeho
památce!
-et-

Ohlédnutí za závěrem roku 2017
Po uzávěrce loňského prosincového vydání Zbelítovského zpravodaje se ještě na Štědrý den odpoledne
uskutečnilo několik zajímavých akcí. Všechny tři jsou ojedinělé, zařadily se k místním tradicím a byla by škoda
je alespoň krátce nepřipomenout.

Zbelítovské namáčení

(zleva): Pavel Pauli, Jaroslav Kotrba, Petr Kozák (z Milevska),
Tomáš Kotrba, Matěj Hrůza, Jaroslav Štědronský,
Jaromír Hrůza (ml.),
(za nimi): Petr Matoušek (z Milevska), Lada a Ladislav Benešovi
(oba ze Stehlovic).
foto Marie Nováková

Bylo první akcí na časové ose Štědrého
dne roku 2017. Vloni se do rybníku Koupaliště
ponořilo 24. prosince ve 13 hodin odpoledne devět muţů a jedna ţena. Nedbaje na chladnou
teplotu vzduchu, vody ani teple oblečené přihlíţející diváky. Šli do toho statečně a kupodivu ani
tentokrát to nikdo z nich neomarodil. Vykoupat
v ledovém rybníku na Štědrý den se před šesti
lety rozhodli Tomáš Kotrba s Jaroslavem Štědronským. A nadchl je tenhle osobitý způsob
upevňování zdraví tak, ţe v něm nejen vytrvali,
ale strhli k sobě ještě další čtyři příznivce.
Nevšední zbelítovská tradice tak byla na
světě. Sestava otuţilců se rok od roku mění, ale
šestičlenné pevné jádro zůstává. S oběma zakladateli namáčení se tak od druhého ročníku kaţdý
rok pravidelně koupe ještě Jaroslav Kotrba, Matěj a Jaromír (ml.) Hrůzovi a Petr Matoušek. I
volba rybníku je strategicky promyšlená. Kromě
dobrého přístupu do něj poskytuje nedaleká budova mateřské školy skvělé zázemí pro rychlý
návrt do suchého oblečení.
-et-

Krmení zvířátek
Je další tradicí na Štědrý den odpoledne
o níţ se spíš neví. Po zhlédnutí otuţilců u rybníka se vydává druţstvo malých hasičů spolu se
svým vedoucím Romanem Novákem do lesa s
dobrotami, aby přilepšili zvířátkům.
Letos společně došli aţ na druhá Pahorka. Důkladně zaloţili tamní krmelec donesenou
kukuřicí, jablky i kaštany a přichystali tak zvířátkům nadílku. Roman si jako správný vedoucí
své svěřence vyfotografoval. Kromě hřejivého
pocitu dobročinnosti a kolektivní sounáleţitosti
jim tenhle výšlap skvěle zkrátil dlouhou chvíli
při čekání na Jeţíška.
foto Roman Novák/-et-

Pastýřské troubení u kapličky
Patří k novodobější tradici, která
Štědrý den ještě více zesváteční a alespoň
částečně nahrazuje štědrovečerní obchůzku
s troubením. Tu v minulosti pěknou řádku
let po vsi vykonávali manţelé Jaroslav a
Marie Hrůzovi. Spolu, pěkně dům od domu,
dokud jim to zdraví dovolovalo. Marie Hrůzová doplňovala manţelovy hrané koledy
krásnou vánoční recitací a přáním. Nyní uţ
několik let sama recituje stejně láskyplně
všem, kteří se o Štědrém dnu odpoledne u
kapličky sejdou. A vloni se jich sešla bezmála stovka. Na trubku přijel zahrát Štěpán
Komárek z Níkovic a starostka Markéta Honzíková kaţdému osobně popřála.
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První ples Českého svazu žen

Akvabely na hasičském bálu

Konal se v sobotu 27. ledna v sálu místního
kulturního domu. Po úspěšném loňském adventním
jarmarku se ples stal další premiérovou akcí spolku a
opět velmi úspěšnou. Ujít si ho nenechalo bezmála
150 návštěvníků. V samém začátku diváky potěšilo
vystoupení svěřenců z taneční školy manţelů Bolkových z Milevska. Sourozenci Simona a Jirka Šimákovi
spolu s Monikou Baštýřovou a Tomášem Fürbacherem
brilantně předvedli sambu, cha-chu, rumbu a jive. A
pak uţ parket patřil všem, kdo měli chuť se bavit.
Vyhrávala kapela Vouzband, přitahovala tombola.
Malá obsahovala 357 očíslovaných cen, velká slosovatelná 31. Všechny je pořídily členky z vlastních zdrojů, peněz spolku, ale i díky vstřícnosti sponzorů a
dárců. Všem za to patří veliký dík! Zabité selátko,
velké zrcadlo, hrnec dva v jednom, kolo jako květinový stojan, slané i sladké dorty, topinkovač, varná
konvice, mixer, dokonce dvě umyvadla a mnohé další. To byly ceny na jejichţ losování se soustředila o
půlnoci veškerá pozornost. Sportovec a cyklista Jarda
Kotrba vyrobil a daroval
do tomboly zmenšenou
repliku svého vysokého
kola. A jeden z jeho lístků
mu ji přihrál zpátky. Jarda
ji však odmítnul a poslal
do
dalšího
losování.
Z překrásného
stylového
stojanu na květiny se tak
záhy zaradovala nová výherkyně Jana Kukačová.

Hasiči přichystali svůj bál na sobotu 24. února.
Bavit se přišla bezmála sto osmdesátka návštěvníků.
Nechyběla bohatá tombola s téměř 450 cenami, Malá
kapela Hořičanka ani druţstvo děvčat v slušivých hasičských uniformách. Před taţením velké půlnoční tomboly se převlékly a sehrály nic netušícímu obecenstvu pořádné překvapení. Rozvinutá modrá plachta rázem
změnila taneční parket v bazén plný vody. A na remixovanou hudbu k němu jiţ kráčela sedmička akvabel a
dva akvabelové. V nezbytných ţupanech, plavkách,
barevných pantoflích i s plaveckými brýlemi. Sedmi-

MDŽ a večírek seniorů
Ve Zbelítově slaví začátkem března ţeny a senioři pospolu. V pátek 9. března se v sálu sešla bezmála šedesátka všech účastníků. Nechybělo přivítání,
malé občerstvení, barevné petrklíče pro všechny,
ţivá hudba. Tu obstarali dva muzikanti z dalekého
Ţdírce a Stříteţe na Jihlavsku. Na kytaru Karel Lorenc, Miloslav Dvořák na harmoniku. Spontánně, vesele a bezprostředně. Bez mikrofonů, zesilovačů,
notových partů. Nic, jenom dva skvěle naladění muzikanti. Zábava tak nabrala ty správné obrátky a později úplně vygradovala. To kdyţ se na parket vřítila
šestice uklízeček. V šátcích s uzlem, zástěrách a především mohutně vycpaným pozadím. Předvedly krátké zábavné představení, skvěle choreograficky promyšlené a detailně secvičené. Kreace s WC štětkami,
„pičifuky― a hadříky přesvědčily obecenstvo, ţe děvčata jsou opravdu mistryněmi svého řemesla. A také
velmi sexy. To kdyţ odloţily zástěry a odhalily spodní
prádlo oblečené vrchem. Závěrečné grand finále rozvlnily svými mohutnými zadnicemi, poděkovaly se a
byly pryč. Oblečené v civilu se po chvíli do sálu vrátily, aby si s ostatními uţily večer aţ do konce.
-et-
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člennou dívčí skupinu doplnili na devět ještě dvě další
akvabely - Jaromír Hrůza a Lukáš Broţ. Svorně oba
v růţových jednodílných plavkách byli mezi kolegyněmi
totálně nepřehlédnutelní. A protoţe v ten čas ţil celý
svět olympiádou, nastupovala tahle veselá devítka
přesně v jejím duchu. S několika olympijskými kruhy,
hořícími pochodněmi a vlajkou zbelítovských hasičů.
Přesnou výšku improvizované vody v bazénu regulovali
kolegové hasiči, po stranách přidrţujíc plachtu. A pak
uţ se všichni aktéři zanořili do improvizované vody na
své mety. Předvedli nápaditou, zhruba šestiminutovou
show. Pečlivě secvičenou, plnou ladných pohybů a kreací, přesně podle hudby. Výsostné místo uprostřed bazénu patřilo autorce nápadu Pavle Kotrbové. Růţové
akvabely po její pravici i levici fungovaly také jako bodyguardi. Vystřelená zlatá konfeta spolu se závěrečnou
pózou udělala skvělou tečku za nápaditým představením (foto také na úvodní stránce ZZ).
-etSDH Zbelítov děkuje sponzorům za poskytnuté dary:
Říha-Štván, J. Kotrba, ZD Hrejkovice, Fast Kovošrot, Klenoty Mrzena, Rehabilitační centrum Cihlářová, Hospůdka Zbelítov Medenci, Pivovar Platan, BOBY
Nápoje, HITON elektro, Elektro Vachta, Barvy-laky Hladký, Potřeby pro domácnost Mikšovská, Zemní práce J. Hrůza, Cyklosport Marvan, Maso-uzeniny Koutník, JUB Milevsko, Voňavý obchůdek Violka, KOVO PZM, Pekařství U Malých,
Stihl Timbersports Komárek, Restaurace Pod tribunou Pávcová, Autoopravna B.
Pešička, Vinotéka KD Haus, Hospodářské potřeby Štemberková, M. Hemmer,
Ing. P. Zdeněk, LoGuSpoj Prášek, Cukrárna „K“, J. Kolář-zahradník, Orion-vaše
domácnost, Hair Studio P. Bočan, ZD Milevsko, občanům Zbelítova a dalším.

Představujeme spolky, sdružení, osobnosti...
Český svaz žen oslavil svoje první výročí
Český svaz žen (ČSŽ) oslavil letos 2. února
své první narozeniny. Nápad znovu obnovit
z minulosti velmi aktivní spolek vznikl v Adventu
2016. Tehdy několik místních žen tvořilo v sálu
kulturního domu postavy ze sena pro venkovní betlém. A uvědomily si, že by vůbec nebylo špatné se
scházet a realizovat své aktivity pod hlavičkou nějakého spolku a svoji dosavadní činnost tak oficiálně legalizovat. Stejně dosud pomáhaly při pořádání
různých akcí, které většinou probíhaly pod záštitou
obce. Nejčastěji pečením dobrot, organizačně nebo i jinak. Nikoho proto ani nenapadlo vymýšlet
spolek jiný a o obnovení ČSŽ tak bylo jasno. Tento
spolek má bohatou historii. Jeho vznik datuje
obecní kronika do roku 1974, ukončení počátkem
devadesátých let minulého století.
Kdy přesně byl ČSŽ v obci znovu založen a jak jeho
současná předsedkyně Zdena Dubová hodnotí první
rok trvání?
Spolek vznikl ustavující schůzí 20. ledna 2017 a čítal
devět zakládajících členek. Ty si za předsedkyni zvolily mě, jako místopředsedkyni Magdalénu Chvojanovou, pokladníka Radku Přibylovou a revizora Jaroslavu Hrůzovou. Na další schůzi 2. února byly přijaty
nové členky a celkový počet čítal 19. Ten později
rozšířily ještě další zájemkyně a členská základna se
ustálila na počtu 22. Některé současné členky byly
členkami i tehdejšího ČSŢ. A zajímavostí je, ţe ČSŢ
zaloţilo v roce 1974 devět ustanovujících ţen a teď,
po více neţ 40 letech ho přesně stejný počet jiných
členek zase obnovil. Ani teď po roce trvání se nebráníme dalším novým tvářím pokud někdo o členství
projeví zájem.
Jak bilancujete první rok činnosti spolku?
Tři akce jsme uspořádaly samy, dvě ve spolupráci
s obecním úřadem. Snaţíme se být obci nápomocni.
První loňskou akcí byl 11. března dětský karneval.
Připravily jsme pro děti program a do tomboly 411
cen. Zúčastnilo se 61 dětí a 57 dospělých. Další velkou akcí byla 7. července oslava třech výročí v obci.
Pořadatelsky jsme se na ní podílely společně s obecním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů. Zajišťovaly jsme především sladké i slané občerstvení. Další,
Trenér roku 2017
V pátek 26. ledna proběhl v sále Domu kultury Milevsko uţ 22. ročník ankety Sportovec
Milevska. Anketa obsahuje několik kategorií
a jednou z nich je i Trenér roku. A právě v
té si zaslouţené vítězství odnesl František
Kotrba ze Zbelítova. Je zkušeným trenérem
FC ZVVZ Milevsko, se zaměřením na mládeţ.
Loňský rok 2017 byl pro něj a jeho svěřence
velmi úspěšný. Na jaře dovedl starší ţáky aţ ke krajskému
titulu. Po sezoně se posunul ke starší věkové kategorii, s
mladšími dorostenci navázal na vítězné taţení. František
Kotrba je koučem a uznávaným trenérem v celém kraji,
přesto si neustále doplňuje svoji trenérskou kvalifikaci. „Z
nově získaného titulu mám velikou radost, ale ocenění by
si zaslouţili všichni trenéři, hlavně ti od mládeţe, protoţe
se aţ neskutečně obětují. Letos to holt vyšlo na mě,―
skromně dodal při slavnostním večeru v Milevsku. Rozhovor
s ním připravujeme do některého z příštích vydání ZZ.

předsedkyně obnoveného ČSŢ ve Zbelítově Zdena Dubová

výlučně naší akcí bylo 2. září Rozloučení s prázdninami
aneb jedem do Afriky, jedem do Zimbabwe...Protoţe
bylo po deštích, tak všechno proběhlo v sále. Ale uţili
jsme si to všichni, děti i dospělí v kostýmech. K tradičnímu zahájení Adventu s rozsvícením stromu, který pořádá paní starostka jsme vloni připojili staročeský jarmark. Bohatý vánoční sortiment do něj vyráběly členky
samy a pomáhaly i děti. Zdobily třeba perníčky, tvořily
gelové svícny nebo přáníčka. Neţ se zvedla opona a návštěvníci se vydali nakupovat, přednesly děti několik
básniček. Kulisy starobylých domů vymysleli a krásně
namalovali Lída a Vašek Přibylovi a patří jim za to poděkování. A samozřejmě také všem členkám, které
svým dílem k moc pěkné akci přispěly. Poslední naší a
úplně premiérovou akcí byl ples 27. ledna. Lidem se
líbilo, povedl se organizačně i finančně. Děvčata sehnala sponzory, hezkou tombolu a hodně do ní i sama vyrobila.
A co chystáte na letošní rok?
Minulý týden v sobotu proběhl karneval, který si děti
uţívaly s klaunem. Hry, soutěţe, tombola a malování na
obličej. Při oslavě MDŢ a seniorském večírku, který pořádala obec, jsme pomáhaly roznášet občerstvení. Zjistila jsem teď, ţe by bylo dobře pověřit někoho psaním
kroniky. Veškerou naši činnost bychom měly pro historii
pěkně uchovanou. A další plány? Letos bychom chtěly
někam společně vyjet. Navštívit třeba otáčivé divadlo
v Týnu nad Vltavou, protoţe to v Českém Krumlově je
beznadějně vyprodané. Anebo přibrat rodinné příslušníky a navštívit třeba Lednicko-Valtický areál a večer posedět v nějakém sklípku… nebo třeba nějaký wellness…
Nápadů je hodně, protoţe co hlava to názor. Pro děti
máme v plánu buď Den dětí jako takový, anebo jako
vloni Rozloučení s prázdninami…? Letos nechceme dělat
adventní jarmark, ale zkusili bychom s dětmi sehrát
nějaké divadelní představení. A na příští rok opět domluvit ples. 27. února jsme měly takovou malou výroční
schůzi. Poseděly jsme a zhodnotily uplynulý rok, který
pro nás vůbec nebyl špatný. Poděkovala jsem všem
členkám za jejich činnost, podporu, kreativitu i čas.
Co byste spolku i sobě popřála?
Děvčatům i sobě hodně zdraví, inspirace, nápadů a elánu do všeho čeho se pustí. A spolku, aby lidem ve vsi
přinášel kulturní vyţití, zábavu a zároveň je těmito aktivitami i spojoval.
Eva Taterová
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Střípky z kronik
Roky s osmičkou na konci v datech a událostech
V letošním roce má nejen naše
republika několik výročí s osmičkou
na konci, ale několik významných
nebo zajímavých věcí se událo i
v naší obci. Je tedy dobré si jich pár
připomenout.
1878 Starostou v obci byl Jarolím
Josef Buzek z čp. 4.
1908 V tomto roce prodala obec pozemky Josefu Mikšovi z č.5 a Janu
Novotnému z č.19. Peníze z prodeje
byly pouţity na opravu kaple, za jeden metr čtvereční obdrţela obec
pět haléřů. 27. ledna se konala draţba chudého nezletilého Františka
Hadáčka. Byl vydraţen Františkem
Šáchou z č.6 za roční poplatek 60
korun. V tuto dobu bylo hodně lidu
chudého, kteří ve vesnici chodívali,
podle ustanovení obecního zastupitelstva, určité dny u gruntovních majitelů, říkalo se, ţe chodí středou.
1918 O válečných útrapách našich
rodáků v 1. světové válce jsem psala
jiţ v roce 2014, připomenu jen, ţe se
jich jedenáct uţ nikdy nevrátilo do
své rodné obce.
1928 Byly vypsány obecní volby, na
čtyři roky byl zvolen za starostu Josef Vlna z č.27. Zastupitelstvo pak
čítalo ještě dalších 11 členů.
10. června se konal na zahradě Josefa Vlny hasičský sjezd. Na památku
se dali hasiči fotografovat s ruční
stříkačkou u hasičské zbrojnice. Také
bylo provedeno poslední sekyrkové
cvičení a ţenský sbor provedl cvičení
s tlumicemi. Tento ţenský sbor byl
právě v tomto roce zaloţen, ale za
čtyři roky se rozpadl. Takţe, jestliţe
jste na některé naší výstavě viděli
fotografie starých hasičů a hasiček,
jsou právě z tohoto cvičení -roku
1928. V tomto roce konala se
v Milevsku velká slavnost za zrušení
roboty 28. září na den sv. Václava,
kterou pořádala agrární strana. Na
slavnost se dostavili z naší obce
všichni příslušníci agrární strany rolníků a malorolníků domoviny, kteří
s sebou nesli staré hrabice (sekalo se
jimi obilí) a dále selská jízda na koních, přistrojeni v krojích. Dvacet
drobných zemědělců zakoupilo si
dohromady první secí stroj pro setí
obilí. Dosud seli obilí rukama nebo
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zjednaným koňským potahem od
sedláka. Letošní rok přináší naší
obci dvě významná výročí. V roce
1928 byla v obci zaloţena Obecní
knihovna. Prvním knihovníkem byl
František Kothera z č.15, člen
obecního zastupitelstva. Obecní
knihovna se rozvíjela pomalu, poněvadţ do začátku nebylo tolik peněz. Druhým významným výročím
je 90 let od zaloţení kroniky. Prvním kronikářem byl navrţen také
František Kothera. Tohoto roku
také František Buzek z č.4 koupil
první benzínový motor Slávie. Byl
to v obci první motor pro ulehčení
výmlatu obilí. Dosud se výmlaty
mlátily ţentoury, které koně tahali
do kola, u drobných zemědělců se
mlátilo cepy. V tomto roce postavil
svůj nový domek Josef Čapek a
obdrţel číslo popisné 46. Kronika
uvádí, ţe byla zima a mrazy dosáhly aţ –41°C a trvaly aţ do Velikonoc.
V srpnu zemřel dlouholetý starosta
hasičstva ve Zbelítově pan František Buzek z č.4. Funkci vykonával
od roku 1904, tedy od zaloţení sboru aţ do roku 1928.
Podrobněji Vám chceme tato
výročí připomenout v červnu na malé
výstavě, která bude uspořádána
v souvislosti s přihlášením obce do soutěţe Vesnice roku.

1938 V úterý večer 25. ledna byla
z naší obce pozorována polární záře. Směrem severozápadním, přes
Níkovice od 18,30 hodin aţ do půlnoci. Starší lidé ihned předvídali,
ţe jest to věštící znamení, ţe přijdou nějaké převraty nebo nějaké
události politické. Politická situace
byla napjatá. Rakousko bylo přičleněno k německé říši, coţ vyvolalo
veliký strach před vypuknutím války, nyní byla řada na Československu. Vojáci byli povoláváni ke svým
vojenským útvarům. Z naší obce
obdrţeli určovací lístky Bohumil
Kotrba č.32, Jaroslav Kothera č.53
a Karel Handrejch č.14, všichni
svobodní. Nastoupili ihned dne
17. května, další výzvy byly
v červnu a červenci, vojáci se měnili vţdy po měsíci. Dne 25. září
v pátek v noci byla vyhlášena všeobecná mobilizace muţů do čtyřiceti
let. Z naší obce rukovali: Karel

Hrůza č.18, Karel Buzek č.24, Václav Buzek č.4, František Rozhoň
č.13, Jan Hrych č.38, Josef Čapek
č.46, Josef Huňáček č.30, Jan Vlk
č.31, František Kotrba č.32. Ti
všichni byli ţenatí. A s nimi pak
ještě svobodní: František Pekárek
č.44, František Buzek č.24 a Bohumil Šimeček kočí na gruntě č.12.
Také byli odvedeni koně pana Buzka a pana Nováka. Koně se sváděli
do Milevska a odtud se transportovali na určená místa. Byli určeni
muţi nevojáci, kteří odváděli aţ
do Hodějova u Českých Budějovic.
Z naší obce vedli: Václav Řezáč,
Antonín Fara, Štěpán Kotrba, Karel
Vlk, František Čapek, Štěpán
Hrůza, Josef Šitner, František Hadáček, Josef Smrt, Karel Kotrba a
Jaroslav Kortan. Ten vezl oves a
krmení pro koně na cestu, která
trvala tři dny.
Doma při hospodářství zůstali jen
staří lidé a ţeny, které byly nuceny sami orat, sít obilí a dokončit
podzimní práce. Při vyhlášení mobilizace se konala denní i noční
sluţba v obci. Konali ji ti, kteří
dosud byli doma – vţdy hasič a civilní občan. Také se hlídal most na
silnici „U koně― ve dne i v noci,
vţdy dva muţi s jednou puškou.
Jak mobilizace dopadla a následně
v říjnu zabrání Sudet, víme.
Obec postihla velká nemoc hovězího dobytka, slintavka a kulhavka.
Nemoc postihla všechny chlévy
v obci kromě čísla 53. V obecním
lese bylo zřízeno mrchoviště na
zakopávání uhynulého dobytka.
Pan kronikář popisuje: „Dobytek
hrozně zkoušel, nemohl ţrát, měl
osypané celé hlavy, huby vevnitř,
nohy, špáry slízaly dolu a bylo
hrozné podívání na tato zuboţená
zvířata.― V tomto roce se prodávala prasata za cenu osmi korun za
kilo ţivé váhy. V prosinci se provedlo sčítání zvířectva a napočítáno bylo: 24 koní, 270 kusů hovězího dobytka, 119 prasat, 16 koz,
805 slepic, 96 chovných husí a 12
chovných kachen. V tomto roce
koupil Karel Trojáček z Branic od
vdovy Marie Hrychové chalupu číslo 11. Tím bylo uvedeno nové jméno na tomto čísle popisném.
Pokračování na str. 7

Pokračování ze str. 6

Váţení čtenáři, dočetli jste několik údajů, dat a
zajímavostí z naší obce v několika letech s číslem 8 na
konci. V příštím čísle budeme pokračovat roky po druhé
světové válce.

Naše obec měla tehdy 240 obyvatel,
z toho 119 muţů, 121 ţen
a
do školy chodilo 36 dětí.

Ludmila Přibylová, kronikářka obce

Z mateřské školy
Dne 13. října přijeli za dětmi do školky hasiči
z Hasičského záchranného sboru z Milevska. Velitel
Lukáš Kamenský jim přečetl dvě pohádky z kníţky
Hasičské pohádky, kterou hasiči sami napsali. Přiblíţil
dětem svou práci a pověděl, co bychom v případě
poţáru měli nebo naopak neměli dělat. Pak uţ ke
školce přijely dva poţární vozy, jeden z nich
s cisternou. Děti měly moţnost nahlédnout, co všechno se uvnitř vozu ukrývá. Vyzkoušet a prohlédnout si
ochranné oblečení, které hasiči při výjezdu k poţáru
oblékají.
V prosinci si děti uţily Mikulášskou a vánoční
nadílku u stromečku. Na pozvání knihovnice Marie
Novákové také navštívili místní knihovnu. Prohlíţely si
kníţky, poslouchaly předčítání, kreslily obrázky a kaţdý dostal od paní knihovnice napečené vánoční perníčky. V měsíci lednu a únoru absolvovaly sedm hodinových kurzů bruslení na zimním stadionu v Milevsku.
Vedl je trenér Jan Kolář a výuku měly zdarma. Bruslení děti nejen bavilo, ale postupně se všechny viditelně zlepšovaly. I ty, které stály na
bruslích poprvé. Stinnou stránkou pro
všechny vesnické školky je bohuţel cena
objednané dopravy autobusu. Na pondělí 19. února byli do školky pozváni
rodiče budoucích školáků. Na informativní schůzku k zápisu do prvních tříd
s nimi přijeli zástupci z 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko. Zápis do ZŠ se uskuteční ve dnech 6. a 7. dubna. Z naší školky
se k zápisu připravuje čtrnáct předškoláků. U pěti z nich rodiče ještě zvaţují
roční odklad školní docházky. Předškoláci si pojedou prohlédnout školu a podívat se na výuku ve čtvrtek 22. března.
Mateřská škola Skřítci zve k zápisu nových dětí pro školní rok 2018/2019
v pátek 4. května od 15,30 do 17,00
hodin. Dům kultury v Milevsku pozval

děti z mateřských školek na loutkovou pohádku Trpaslíčkovo tajemství. Loutkový soubor při DK sehrál tuto pohádku v loutkovém sále ve čtvrtek 8. března dopoledne.
Tradiční kaţdoroční karnevalové dopoledne, kdy se
všichni převlékáme do masek, jsme si uţívali ve čtvrtek
15. března. Hned o den později jsme si vyjeli do Milevska na zimní stadion na krasobruslařskou exhibici. Ta
byla určená dětem ze škol a školek. Krasobruslařský
klub (KK) Milevsko ve spolupráci s KK Soběslav uvedl
Lední revue 2018 Disney On Ice. Krasobruslaři vystoupili
v několika pohádkách od Walta Disney. Například v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků, Kráska a zvíře, Ledové království, Madagaskar a další.
Naše školka získala za rok 2017 za nasbíraný
papír a PET lahve celkem 3 892 korun. Vyuţijeme je na
pomůcky a materiál pro děti. Velmi děkujeme všem,
kteří s námi sbírají, papír a PET lahve do školky vozí.
Jenom prosíme, do pytlů s PET lahvemi nevhazujte uţ
ţádné jiné plastové obaly.

Vánoční betlém v přístřešku vedle prodejny vystřídala nyní
nápaditá velikonoční výzdoba. Zaujme a potěší kaţdého,
kdo jede právě kolem. Je dílem několika členek ČSŢ, které
takto krásně přispěly k velikonoční výzdobě obce.
-et-

Na karneval v sobotu 24. března přijela paní klaunová a děti
s ní dováděly na parketu celé odpoledne. Tanec, hry, soutěţe, v přetahované se zapojili i rodiče. Nechyběla tombola,
balónky, koláčky. Zábavné odpoledne si tak uţili všichni. -et-

Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová
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Životní jubileum a výročí oslavili

Co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním

30. dubna (pondělí)
STAVĚNÍ MÁJE, PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Svoz vycpaných čarodějnic sebraných po vsi
a jejich upálení na Pahorkách.
Ludmila Přibylová apeluje na všechny příznivce
lidových taškařic: „Vytvořte i letos vycpané babizny, v
jakémkoliv provedení, podobě či velikosti a ozdobte
jimi své domy, průčelí, ploty či zahrady. 30. dubna
navečer od Vás budou opět odebrány (budete-li je
chtít vydat) a s náleţitou pompou za všeobecného
veselí hromadně svezeny a převezeny na Pahorka. A
tady skončí na hranici stejně jako dva roky nazpátek.―

Stanislava Barabášová

60 let

František Herout

60 let

Jitka Kubecová

65 let

Vladislav Karda

70 let

Marie Sandanusová

75 let

Karel Kotrba

75 let

Josef Barabáš

75 let

24. února 2018
uběhlo 50 let od chvíle, kdy

Eva a František Holánovi

si řekli ANO,
spolu vykročili na cestu ţivotem
a jdou po ní spolu aţ dodnes.
Blahopřejeme!
Pokud si nepřejete uvést informaci o svém ţivotním
jubileu, výročí či narození dítěte zde v rubrice Ţivotní jubileum a výročí oslavili, sdělte tuto informaci starostce obce
Markétě Honzíkové.
-et-

Změny v prodejně potravin
Od čtvrtka 22. února došlo v místní prodejně Jednoty
k personální změně. Prodavačku Pavlu Čunátovou nově nahradila Petra Novotná. Ta dosavadní potravinový i ostatní
sortiment zboţí výrazně rozšířila a plánuje další novinky. –et

PÁLENÍ VĚTVÍ - nepřehlédněte V sobotu 21. dubna proběhne na louce pod mateřskou školou od 8,00 hodin pálení větví. Organizaci a dozor
nad tím zajišťuje místostarosta obce Pavel Chvojan. A vzkazuje všem: „Větve ke spálení nevozte na louku zbytečně
dopředu, ale aţ v tento určený den a čas.―
-et-

Poplatky za komunální odpad a za psy
Starostka obce Markéta Honzíková připomíná, ţe do
31. března 2O18 je povinnost uhradit poplatek za psy a
svoz komunálního odpadu. Ten je stanoven 500 korun za
osobu trvale v obci přihlášenou. Platíte-li tento poplatek ve
splátkách, je nutné uhradit první splátku do 31. března,
druhou do 30. září 2018. Za rekreační objekt se platí jednotná sazba 1 000 korun. Úhrada za prvního psa je 100 korun, za druhého a dalšího 200 korun. Oba poplatky můţete
uhradit také bezhotovostně na účet obce Zbelítov číslo
0640997339/0800.
Poplatek za komunální odpad:
variabilní symbol 133700xxx (za xxx doplňte číslo popisné
Vašeho domu).
Poplatek za psa:
variabilní symbol 134100xxx (za xxx doplňte číslo popisné
Vašeho domu).
-et-

Svoz babizen proběhne letos uţ třetím rokem a
zdá se, ţe popularita téhle nové tradice roste. Vloni
Zbelítov ozdobila šestnáctka různých čarodějnických
krasavic. A co letos, bude tohle číslo překonáno?
-et-

DĚTSKÝ DEN nebo ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (?)
termín konání i vybraná akce budou včas upřesněny.
-et-

VÝSTAVKA K 90. výročí zaloţení
OBECNÍ KNIHOVNY A OBECNÍ KRONIKY
sál kulturního domu
Termín konání bude blíţe určen v souladu s návštěvou
komise, která obec navštíví v rámci soutěţe Vesnice
roku. Starostka plánuje letos obec znovu do této soutěţe přihlásit.
-et28. ŘÍJEN
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI - DEN S VLAJKAMI
pokus o celostátní rekord
Letos budeme 28.října oslavovat 100.výročí zaloţení Českého státu. Pelhřimovská agentura Dobrý
den, která spravuje rekordy, přichází se zajímavou
aktivitou pro veřejnost. Aby si lidé více uvědomili důleţitost tohoto výročí, svoji státní sounáleţitost, národní hrdost, ale třeba i české velikány připravila pro
ně při této příleţitosti „den s vlajkami.― Státní vlajky
by se měly v tento den po celém Česku objevovat doslova všude. Na budovách úřadů, institucí, škol, obchodů, domů, vývěskách, plotech, ale i kdekoliv jinde. Čím víc jich Česko zaplaví, tím lépe. Půjde o pokus zviditelnit rekordní počet vlajek při příleţitosti
100. výročí české státnosti. Zajímavý námět poskytla
Markétě Honzíkové Šárka Šrámková. Starostku projekt
zaujal a obec do něj zaregistrovala. Podrobnější informace přinese vydání Zbelítovského zpravodaje v aktuálním čase 30. září.
-etPŘEDMĚTY ZNÁMÉ I ZAPOMENUTÉ, rok 1960—1980,
CO NÁS PROVÁZELO ŢIVOTEM (výstava v Mil. muzeu)
Milevské muzeum ve spolupráci se Zdeňkem Kláskem a
Jakubem Rolčíkem Vás zvou na výstavu, která trvá od
3.3. do 1.5.2018. Článek o zbelítovském spisovateli a
sběrateli Z. Kláskovi chystáme do některého ZZ. -et-
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