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Milí čtenáři Zbelítovského zpravodaje,
děkuji za Váš zájem o informace, čtenářskou
přízeň, podporu i spolupráci. Také za připomínky, příspěvky a tipy. Přeji Vám krásné a
klidné Vánoce a do roku 2019 především pev-

21. prosince 2018

výtisk zdarma

Starostka obce všechny
srdečně zve na
tradiční

VÁNOČNÍ TROUBENÍ

né zdraví!

o Štědrém dnu odpoledne
v 15 hodin ke kapličce.
Za redakci
Zbelítovského zpravodaje
Eva Taterová

Přibyly další kontejnery
Počet kontejnerů na tříděný odpad se v obci
nyní rozrostl o tři další. Dva červené kontejnery
slouţí pro sběr olejů a jedlých tuků a třetí pro odkládání textilu. Umístěny jsou vedle prodejny potravin (červený + textil) a na okraji hřiště pod řadovými domy (jen červený). Pouţitý olej do nich
vhazovat pouze v PET lahvích.
-et-

Poslechnete si několik
troubených koled a vánoční blahopřání.
Společné setkání v tento den u kapličky proběhne jiţ pošesté.

Úleva a osvobození z poplatků
Od 1. ledna 2019 vstoupí v platnost Obecně závazná vyhláška
obce Zbelítov č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů. Oproti předchozí vyhlášce umoţňuje nyní určitým skupinám
osob osvobození nebo úlevu z placení poplatku. Ten zůstává nadále stejný a činí 500 korun na osobu, pro chalupáře 500 korun na nemovitost.
Úhradu lze provést hotově nebo bankovním převodem, jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách v termínech nejpozději do 31.března a
30. září aktuálního roku.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v obci nepobývají nejméně osm měsíců v kalendářním roce. Jde o osoby umístněné do některého ze zařízení (například do dětského domova, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, domova pro seniory, pro osoby se
zdravotním postiţením, v chráněném bydlení a další obdobná zařízení).
Úleva se poskytuje důchodcům od 70 let věku ve výši 50 % poplatku, tedy 250 korun. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu musí poplatník ohlásit ve lhůtě do 30. září příslušného kalendářního roku. Pokud
tuto povinnost nesplní, nárok mu zaniká.

Rány, řinčení, rachot, skuhrání, mulisání a další
strašidelné zvuky. Tak přesně takhle vypadal středeční podvečer 5. prosince ve Zbelítově. Mikuláš s
andělem a rozdivočelou pekelnou cháskou putovali
napříč vesnicí, aby se pěkně po roce připomněli
nejen dětem. Kdo nezlobil a ještě přidal básničku,
ten měl vystaráno. Za odměnu si mohl vybrat
z nůše cukrovíčko. „Zima byla, bláto bylo, čertisko
se vyrojilo!“ Přesně takhle by šlo vystihnout středeční počasí i pekelnou situaci. A tak není divu, že
pekelníkům i nebeským přišla vhod i sem tam nějaká kořalička, která je pěkně zahřála. Zbelítovští
čerti si nejspíš vedou pekelnou kroniku, protože i
letos ochotně zapózovali před čočkou fotoaparátu
a poprosili snímek poslat na jejich pekelný email.
-et-

Vyhláška je k podrobnějšímu pročtení dostupná na webu obce
www.zbelitov.cz nebo v kanceláři starostky obce.
-et-

Další vloupání do prodejny
V noci z neděle na pondělí
3. prosince došlo k opětovnému
vloupání do místní prodejny potravin, kterou provozuje Jednota. Po
stejné události z konce června
letošního roku se nejspíš tentýţ
poberta vypravil do Zbelítova loupit znovu. Nasvědčuje tomu obdobný scénář jako minule. Rozbitou výlohou se dostal dovnitř, tam

rozházel, pošlapal a poničil, co se
dalo. Vytrhal kabely ze zásuvek a
zanechal po sobě stejný nepořádek
jako minule. S sebou si odnesl kartony cigaret různých značek za několik desítek tisíc korun. Na místo
činu vyjeli policisté milevského
obvodu, kriminalistický technik i
psovod se sluţebním psem. Po pachateli se pátrá.
-et-

Ze zasedání zastupitelstva obce
ustavující zasedání 2.listopadu
V jeho úvodu sedm nově zvolených zastupitelů sloţilo slib, který zpečetili svým podpisem. Nové zastupitelstvo
tvoří nyní pět jeho dosavadních členů a
dva nováčci, převládají muţi. Na post
uvolněné starostky obce byla nominována a jednohlasně zvolena dosavadní starostka Markéta Honzíková. S dosaţenými
150 hlasy ve volbách jednoznačně zvítězila. Jednohlasně byl zvolen i staronový
místostarosta Pavel Chvojan. A stejně
tak i předsedové a členové finančního i
kontrolního výboru. Zastupitelé si schválili odměny za svoji práci. Člen zastupitelstva bude pobírat odměnu 1230 Kč,
předsedové výborů 2459 Kč a odměna
pro místostarostu bude činit 10 000 Kč.
Odměna starostky je dána ze zákona.
Starostka poděkovala všem voličům za
hlasy a ubezpečila je, ţe ona ani zastupitelé jejich důvěru nezklamou.
Napadení voleb u soudu
Celé zasedání probíhalo v přátelské atmosféře, rekordně krátkém čase a
za účasti cirka 20 diváků. Všichni se dotazovali, jak to vlastně bylo s napadením
voleb ve Zbelítově, které zaznamenali v
tisku i televizi. „Stanovenou zákonnou
lhůtu pro napadení výsledků voleb se
letos známé zbelítovské stěţovatelce
podařilo dodrţet, na rozdíl od minulých
let,― přiblíţila starostka. Krajskému soudu v Českých Budějovicích bylo doručeno
celkem 15 stíţností na zpochybnění voleb
z celého Jihočeského kraje včetně té ze
Zbelítova. Soud se musel těmito návrhy
zabývat a ve dvacetidenní lhůtě rozhodnout. Pro svůj verdikt samozřejmě poţadoval také vyjádření příslušné volební
komise a zástupce obecního úřadu. Starostka tedy musela absolvovat cestu za
soudkyní do Českých Budějovic, kde dostala příleţitost přečíst doručené napadení a vyjádřit se k němu. Označila ho za
neopodstatněné, špatně srozumitelné,
útočící především na její osobu, ale i
zvolené kandidáty. Soudkyně ve velmi
krátké třídenní době rozhodla v neprospěch stěţovatelky. Napadení posoudila
jako neoprávněné. Ustavující zasedání
nového zastupitelstva se tedy mohlo
uskutečnit v zákonné lhůtě. Faktem je,
ţe napadení voleb, i kdyţ ho soud nakonec zamítne, můţe zpozdit činnost nově
zvolených zastupitelů a ubrat jim čas na
přípravu rozpočtu pro následující rok.
Celá záleţitost se nepříjemně
dotkla volební komise a vrhala tak špatné světlo na její práci. Mrzelo to jak
předsedkyni volební komise Zdeňku Dubovou, tak zapisovatelku Marii Zelenou.
Před volbami musela volební komise absolvovat řadu náročných školení, s důrazem na regulérnost voleb. Zdeňka Dubová podrobněji přiblíţila schéma voleb i
jak postupovat v případě komplikací. V
závěru poděkovala staronovým zastupitelům za spolupráci s místním českým svazem ţen, jehoţ je předsedkyní, a novému zastupitelstvu spolupráci nabídla.
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zasedání 29.listopadu

Složení

Na tomto zasedání schvalovali
nového zastupitelstva:
zastupitelé návrh rozpočtu obce na rok
2019. S příjmy a výdaji 4 627 350 Kč je
MARKÉTA HONZÍKOVÁ
koncipován jako vyrovnaný. Zákon ukládá
(uvolněná
starostka obce)
jeho zveřejnění na vývěsce s 15 denní
724 180164, 382 526274
připomínkovací lhůtou. To nikdo nevyuţil, telefon:
zbelitov@c-box.cz
a tak byl rozpočet na dalším zasedání 14. email:
úřední hodiny:
prosince definitivně schválen. Jeho přesPo 8 — 11,30
né poloţkové zadání, tak jak obci ukládá
Út 8 — 17,00
zákon, naleznete na straně 5 nebo na
St 8 — 11,30
webu obce.
Čt 8 — 17,00
Schvaloval se i návrh rozpočtu
Pá 8 — 11,30
mateřské školy, kde příjmy a výdaje činí
1 425 000 Kč. Zastupitelé pověřili starostPAVEL CHVOJAN
ku podáním ţádosti o dotaci na opravu
(neuvolněný místostarosta obce)
budovy číslo 63. Jde o budovu těsně vetelefon 778 093 343
dle sálu kulturního domu, která je v neutěšeném stavu. Obec ji v minulosti odFinanční výbor:
koupila od soukromého podnikatele s
TOMÁŠ KOTRBA
cílem ji opravit a přestěhovat sem agen(zastupitel, předseda výboru)
du obecního úřadu. Zastupitelé také odOTOMAR ŔÍHA
souhlasili ţádost o dotaci na mobiliář pro
(zastupitel, člen výboru)
dětské hřiště. I záměr na odkoupení poRadka Přibylová
zemku č. 465/17 o výměře 104m2 u rybní(- - - , členka výboru)
ku Dohoďák. S pomocí dotace chystá
obec rybník opravit.
KONTROLNÍ VÝBOR:
Počátkem prosince zrealizovalo
PETR ZELENÝ
Povodí Vltavy opravu a čistění stoky, kte(zastupitel, předseda výboru)
rá uţ byla téměř v havarijním stavu. Úsek
PETRA NOVOTNÁ
pod silnicí E19 u Zlatiny aţ k mateřské
(zastupitelka,
členka výboru)
škole vyčistili, vybagrovali a opravili.
František Kotrba (ml.)
Povodí Vltavy má stoku ve své správě,
(- - - , člen výboru)
proto financování těchto nákladů šlo na
jejich vrub. Od 1. ledna 2019 vstupuje v
MICHAL PROCHÁZKA
platnost nová vyhláška, řešící vše okolo
(zastupitel)
odpadového hospodaření. Nově přináší i
moţnost úlevy nebo osvobození od poplatků za domovní odpad určitým skupiVýsledky komunálních voleb
nám osob (blíţe na titulní straně nebo
(5.—6.10. 2018)
podrobně na webu obce).
počet
zapsaných
voličů:
284
Starostka seznámila zastupitele s
193
průběhem dotace na pořízení automobilu počet vydaných obálek:
pro jednotku SDH Zbelítov. Předpokláda- počet odevzdaných obálek: 192
67,96 %
né pořizovací náklady by měly činit maxi- volební účast:
málně 900 000 Kč včetně DPH. Větší část
150 hlasů
z toho bude uhrazena z dotačních titulů. 1. Markéta Honzíková
450 000 Kč poskytne Generální ředitelství 2. Pavel Chvojan
144 hlasů
HZS ĆR a 300 000 Kč krajský úřad. Zbýva- 3. Petr Zelený
140 hlasů
jících maximálně 150 000 Kč uhradí obec.
4.
Tomáš
Kotrba
121 hlasů
Celá transakce by se měla uskutečnit do
5.
Otomar
Říha
(ml.)
119 hlasů
jara příštího roku. Zastupitelé zvaţovali
variantu, zda k tomuto vozidlu ještě ne- 6. Michal Procházka
103 hlasů
pořídit vozík pro přepravu poţární techni- 7. Petra Novotná
98 hlasů
ky a materiálu. Na dalším zasedání 14.
prosince dali této investici shodně zele8. Radka Přibylová
92 hlasů
nou. S pořizovací cenou max. 50 000 Kč a
9. Václav Přibyl
75 hlasů
dotací 60 procent těchto nákladů. Starostka dále informovala o plánu financoI tentokrát byla předsedkyní
vání obnovy vodovodu a kanalizací pro
pětičlenné volební komise Zdeňka Duléta 2019—2028.
bová a zapisovatelkou Marie Zelená.
zasedání 14. prosince
Volby do obecního zastupitelstva proNa tomto zasedání schválili zastu- běhly dobře, nikoliv však poklidně.
pitelé rozpočet na rok 2019 i rozpočet Komise zaţila incident, kdy volič ve
mateřské školy na rok 2019. Souhlasili s volební místnosti přímo před ní roztrkoupí 104 m2 pozemku za cenu 30 Kč za hal svoji vydanou úřední volební obálm2 u rybníku Dohoďák pro jeho opravu. ku. A svůj výstup ještě patřičně okoUrčili čtyři členy inventurní komise, kteří mentoval. Proto se ve výše uvedeném
v závěru roku provedou povinnou inventu- výčtu liší počet vydaných a odevzdaru majetku -Tomáše Kotrbu, Otomara ných obálek .
-etŘíhu, Petru Novotnou a starostku obce.

Zvonění nyní řídí přesné atomové hodiny
Ve středu 10. října byla naše kaplička vybavena
spínacími hodinami, jejichţ synchronizaci řídí časový
signál z vysílače DCF77 u Frankfurtu. Ten je řízen atomovými cesiovými hodinami ve fyzikálně-technickém
institutu v německém Braunschweigu. Kvůli problémům s
nepřesností hodin jsem se jiţ před časem domluvil s paní
starostkou na výměně stávajících hodin za hodiny řízené
signálem DCF. Jsou cenově dostupným, velmi přesným a
osvědčeným řešením. Pořizovací cena činila 3 500 korun
a financovala ji obec. Zvon odbíjí poledne a klekání v
18:00 hodin a délka zvonění je nastavena na jednu minutu, jako tomu bylo u hodin původních. Ty ale vykazovaly
značnou časovou odchylku, meziročně se předcházely o
cirka 15 minut a musely být čas od času seřizovány. Nové
hodiny jsou velmi přesné a jejich odchylka je pro běţného smrtelníka nepostřehnutelná a zcela zanedbatelná.
Elektronika se o zvonění v naší obci stará uţ
dlouhou dobu a jiţ v roce 2014 byl nutný servisní zásah
výrobce zařízení. Bylo nutné upravit parametry výkyvu
zvonu, jehoţ pohyb zajišťuje lineární elektromotor a
elektronika. Výkyv zvonu byl příliš velký a jeho srdce
bilo nepravidelně. Servisní technici moravské firmy se
prý tehdy na návštěvu našeho kraje těšili. Prozradili, ţe
se dobře znají s knězem Jakubem Berkou, který jim v
případě návštěvy zdejších končin vţdy zajistil nocleh v
milevském klášteře. Zařízení oné firmy se stará o pohyb
mnoha zvonů ve svatostáncích naší vlasti, milevský klášter a naší kapličku nevyjímaje. Aţ půjdete po setmění
kolem ní, zahlédnete nejspíš v jejích útrobách rudě blikající světélko. Nemusíte mít obavy, to jen časově přesný signál udílí tempo hodinám, které pak tlučou srdcem
zvonu. A kdybyste kdykoliv zjistili, ţe to srdce nebije,
dejte mi vědět. Rád se znovu postarám o nápravu.
Tomáš Přibyl/Eva Taterová

Tři křížky mají
obnovené písmo

Studna se dočkala opravy
Letitá studna naproti obchodu s
potravinami se v průběhu září dočkala
opravy a stavebního zkrášlení. Za kaţdého počasí a často i o víkendu zde
pracovali dělníci z firmy Jiřího Hrůzy,
aby do zámrazu vše stihli. Odstranili
nefunkční ţeleznou pumpu, opravili
vnitřní stěny studny, skruţ nad úrovní
terénu obloţili kameny a vyspárovali.
Okolí studny opatřili obrubníky. Studna
je zatím zakryta kari sítí, ale dočká se
dřevěného poklopu. „Na jaře se ještě
naveze zemina, vysadíme okrasné dřeviny, keře, a máme svůj malý kulaťák,―
smála se starostka. Náklady se vyšplhaly na 70 tisíc korun.
-etVáţení a milí spoluobčané,
další rok uplynul, a tak bychom mohli trochu bilancovat. Nejprve
bych Vám chtěla poděkovat za přízeň, kterou jste mi prokázali při
letošních volbách. Velice si toho váţím a je to pro mě taková odměna, ţe snad dělám svoji práci dobře. Také chci poděkovat všem
zastupitelům a pevně věřím, ţe znovu uděláme kus práce. Velké
poděkování patří manţelům Ludmile a Václavu Přibylovým, protoţe
bez jejich nápadů a trpělivosti bychom si neuţívali příjemně strávená odpoledne. A bez dobrot, které nám navaří a napečou členy
Českého svazu ţen, by to také nebylo to pravé. Všem za tyto aktivity patří velké DĚKUJI a těším se na další společně strávený čas.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné proţití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2019.
Markéta Honzíková, starostka obce

Letošní proměny přístřešku v šesti obrazech...

Moţná jste zaregistrovali,
ţe tři kříţky v obci se od září
pyšní zlatem. A to doslova. Jejich zašlé písmo a zdobné prvky
zlatavou barvou
oţivila
Lenka
Lešňovská. Jde
o kříţek u domu

P et r a
Ze le né h o
(první zleva) další
těsně u kapličky
(kříţ uprostřed) a třetí cestou k bývalému vepřínu směrem do Jablan (třetí
zleva) Celkové náklady činily 6 000 Kč.

Našla se zbraň, komu chybí?
V pondělí 3. prosince dopoledne byla nalezena v těsné blízkosti studny naproti prodejně potravin tato airsoftová pistole. Nejspíš nově zakoupená, protoţe měla u
sebe ještě přiloţený nákupní paragon. Zda má tento nález souvislost s víkendovým vloupáním do prodejny potravin nebo si ji tam jen tak někdo odloţil, je předmětem řešení. Zbraň
Policie České republiky zadrţela.
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Oslava výročí 100 let založení republiky
K četným oslavám vzniku republiky proběhlo v sobotu 27. října
odpoledne i ve Zbelítově několik aktivit. Byla vysazena pamětní lípa, položen věnec k pomníku padlých a v sálu
kulturního domu otevřena výstava,
zobrazující 100 let života ve Zbelítově.
Obec se připojila i k celostátní akci Den
s vlajkami, vyhlášenou pelhřimovskou
agenturou Dobrý den (podrobněji na
straně sedm).
„Ţádný památník, ať uţ je z kovu
nebo mramoru,
nemůţe
být
krásnější
a
vhodnější neţ
strom
jako
symbol ţivota.
Rozdává krásu,
radost, zdraví
a je nejušlechtilejším odkazem
dnešní
generace,―
uvedla starostka obce Markéta Honzíková.
„Lípa je symbol
našeho
národa a její
sázení pamětní lípy
výsadbou důstojně oslavíme výročí vzniku samostatného Československa.― Pokračovala
v přesném znění projevu, který na den
přesně před padesáti lety přednesl při
oslavách 50. výročí vzniku republiky
tehdejší předseda MNV František Kotrba. Tenkrát se ve Zbelítově sázely lípy
hned tři. Letošních oslav se František
Kotrba zúčastnil jiţ jako váţený host a
lípu ve své rodné obci zasadil na louce
proti obecnímu úřadu. Spolu se starostou hasičů Karlem Kotherou, hasičkou
Andreou Hejnovou, a o chvíli později i
starostkou obce Markétou Honzíkovou. A
pak uţ se k sázení mohl připojit kaţdý,
kdo o to stál. Lopatou nabrat kus země a
přihodit k lípě. V uniformách nastoupili
hasiči, hasičky, starostka i bezmála
sedmdesátka přihlíţejících diváků, kteří
si slavnostní událost nenechali ujít.
Všichni se průvodem vydali uctít památku
padlých a hasiči k pomníku poloţili věnec. Sychravé počasí nebylo právě přívětivé, a tak všichni pospíchali do vytopeného sálu kulturního domu.
Pět výročí pěkně pospolu
Tam byla připravena rozsáhlá výstava přibliţující 100 let ţivota ve Zbelítově. „Původně jsem chtěla uspořádat
výstavu k několika našim zbelítovským
výročím. Letos uplynulo 90 let od zaloţení obecní kroniky a obecní knihovny, před
70 lety byl do obce zaveden telefon, 50
let uţ stojí naše autobusová zastávka a
před 50 lety byly dole na návsi zasazeny
tři pamětní lípy. Tak mě napadlo tohle
všechno spojit s oslavou zaloţení naší
republiky,― prozradila hlavní iniciátorka
projektu a dlouholetá kronikářka obce
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nice roku obdrţela Diplom za vzorné
vedení obecní kroniky. Přípravami na
samotnou výstavu se začala zabývat uţ
několik měsíců předem. Za vydatné
pomoci manţela a podpory starostky
obce. V minulém zpravodaji vyzvala
všechny k zapůjčení jejich "pokladů
z půdy." A těch se sešlo tolik, ţe zaplnili celý sál, jeviště i přísálí kulturního
domu. Přispěli domácí, občané z Milevska a dokonce aţ z Příbrami. K vidění
tak v sobotu byly nejen jednotlivé pouţívané věci, ale i celé
sety. Třeba truhlářská
dílna včetně nástrojů
nebo náčiním vybavená
kuchyně.
Starodávná
sednice s kříţem a svatými obrazy, truhlou i
postelí s duchnou. Máselnice, krouhačka na
zelí, nástroje na sklizeň
obilí či pečení chleba.
Šlapací šicí stroj, proutěný kočárek a řada

telefonních aparátů. Talíř s vyobrazením
Klementa Gottwalda, dokonce i s T.G.M.
K nejcennějším kouskům výstavy patřila
takzvaná Kouzelná lucerna (také Laterna
magica), předchůdkyně moderního projektoru. Obrázky na zeď se promítaly
pomocí svíčky ze skleněných destiček.
Také první elektrický holicí strojek,
vyrobený
v roce 1958 a dodnes
funkční.
Zvláštní
obdiv
sklízel i naţehlený
zbelítovský kroj.
Dnes uţ málokdo
ví, ţe ho zhruba
před 70 lety nosívala zbelítovská
zbelítovský kroj
děvčata
při
zvláštních příleţitostech a slavnostech.
Třeba při svěcení pomníku, hasičské stříkačky nebo při poutích a procesích do
Milevska či okolí. Návštěvníci se zastavovali i před stolkem s originály Památek
na první svaté přijímání, s datací do let 1919, 1920, 1922, 1937
a 1939.
Protoţe se výstava týkala
100 let ţivota ve Zbelítově,
zapojily se i členky svazu ţen a
napekly pro návštěvníky dobroty podle receptur svých maminek a babiček. Několik z nich se
ustrojilo do slušivého dobového
oblečení a historickou atmosféru v sálu tak skvěle doladily.
Třeba Marie Nováková jako
dračka peří, tuhle dnes uţ

pokládání věnce u pomníku padlých

dalších věcí, mnohé z nich ještě před
nedávnem pouţívaných. Nechyběl šatník s dobovým oblečením, přehlídka
ţehliček ani historické bicykly nebo
čtyři motocykly.
Laterna magica,
telefon, kroj...
Ludmila Přibylová zdokumentovala stoletou historii obce na několika výstavních panelech, které rozdělila
do jednotlivých desetiletí. Obsahují
dobové fotografie, kopie dokumentů,
platidel, ale i statistické údaje obyvatel i jména aktuálních starostů obce.
Pročítat nebo listovat bylo moţné také
ve všech obecních kronikách, které
kronikářka jinak pečlivě opatruje. Šly
z ruky do ruky, jak velký zájem o ně
byl. Napříč sálem byly k vidění nejrůznější retro věci, přehledně a tematicky
uspořádané. Například rádio na dva
knoflíky,kazetový
magnetofon,
několik fotoaparátů včetně značky Ljubítěl, počítací přístroj i
řada naleštěných

téměř
zapomenutou
činnost
ochotně
předváukázka světnice
děla.
K mání byl i výborný domácí gulášek, kávička a nechybělo pivo. „Výstava
se týkala sto let ţivota ve Zbelítově, tak
jsem poprosila členky svazu ţen jestli by
pro návštěvníky neupekly něco z kuchyně
našich babiček a maminek. Ty se toho
zhostily na výbornou a já bych jim za to
chtěla moc poděkovat. A také všem,
kteří se na této akci podíleli a pomáhali.
Velké díky určitě patří i vám všem, ţe
jste
výstavu
navštívili
v tak hojném počtu,―
vzkazuje
Ludmila
Přibylová.
-et-

vybavení kuchyně
Pokračování na straně 7...

Rozpočet obce pro rok 2019
PŘÍJMY
par.

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3399
3412
3612
3613
3639
3723
6171
6310

pol.

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1361
1381
1511
4112
2132
2132
2132
2132
2131
2111
2132
2141

název

par.

pol.

název

1031
1031
1031
2212
2212
2310
2321
2321
2321
2341
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3314
3314
3314
3319
3319
3329
3329
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3412
3412
3421
3612
3613
3613
3613
3631
3631
3721
3722
3741
3745
3745
3745
3745

5021
5139
5156
5169
5171
5169
5154
5169
5171
6121
5139
5151
5154
5169
5171
5331
5021
5136
5139
5021
5139
5154
5171
5021
5139
5154
5169
5175
5194
5137
5139
5139
5171
5151
5171
6121
5154
5171
5169
5169
5222
5021
5139
5156
5169

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních sluţeb
Opravy a udrţování
Nákup ostatních sluţeb
Elektrická energie
Nákup ostatních sluţeb
Opravy a udrţování
Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Nákup ostatních sluţeb
Opravy a udrţování
Neinvestiční příspěvky
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu jinde nezařazený
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Elektrická energie
Opravy a udrţování
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Elektrická energie
Nákup ostatních sluţeb
Pohoštění
Věcné dary
Drobný hmotný a douhodob.majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup materiálu jinde nezařazený
Opravy a udrţování
Studená voda
Opravy a udrţování
Budovy, haly a stavby
Elektrická energie
Opravy a udrţování
Nákup ostatních sluţeb
Nákup ostatních sluţeb
Neinvestiční transfery spolkům
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních sluţeb

Kč

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráţkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shromaţďování odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Daň z movitých věcí
Neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí –KD
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí –tělocvična
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí –byt
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí –pohostinství
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí
Příjmy z úroků (část)
celkem příjmy

950 000
24 000
300 000
896 000
34 000
1 838 000
166 750
6 100
2 000
30 000
184 000
68 700
2 000
4000
22 800
12 000
45 000
40 000
1 500
500
4 627 350 Kč

VÝDAJE
Kč

45 000
57 000
2 000
50 000
50 000
10 000
6 000
30 000
50 000
100 000
2 000
15 000
130 000
150 000
20 000
80 000
9 600
4 000
800
12 000
2 500
1 000
5 000
10 000
30 000
72 000
25 000
5 000
6 000
50 000
2 000
18 000
10 000
2 500
50 000
530 000
55 000
10 000
10 000
300 000
2 000
20 000
20 000
25 000
50 000

Kč

3745
3745
3745

5171
5329
6123

Opravy a udrţování
Ost.neinvestiční transfery
Dopravní prostředky

20 000
24 000
250 000

3745
4351
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6320

6123
5223
5019
5139
5156
5162
5171
6123
5023
5031
5032
5173
5175
5011
5031
5032
5038
5136
5139
5151
5154
5161
5162
5167
5168
5169
5173
5176
5229
5329
5329
5622
5141
5163
5163

Dopravní prostředky
250 000
Neinvestiční transfery
10 000
Ostatní platy
4 000
Nákup mater. jinde nezař.
13 000
Pohonné hmoty a maziva
8 000
Sluţby elektronických komunikací 3 500
Opravy a udrţování
11 500
Dopravní prostředky
200 000
Odměny členů zastupitelstva obce 716 000
Povinné pojistné na soc. zabezpeč. 118 500
Povinné pojistné na zdr. pojišťění 64 000
Cestovné
11 858
Pohoštění
10 000
Platy zaměstnanců v prac.poměru 180 000
Povin.pojistné na soc. zabezpeč. 43 500
Povinné pojistné na zdr. pojištění 16 500
Povinné pojistné na úraz. pojištění 1 000
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000
Nákup materiálu jinde nezařazený30 000
Studená voda
4 000
Elektrická energie
30 000
Poštovní sluţby
2 000
Sluţby elektronických komunikací 20 000
Sluţby školení a vzdělávání
3 000
Zprac.dat a sluţby souvis. s IT
40 000
Nákup ostatních sluţeb
40 000
Cestovné
2 000
Účastnické poplatky konference 2 000
Ost. neinvestiční transfery
3 000
Ost. neinvestiční transfery
12 000
Ost. neinvestiční transfery
2 100
Neinv. půjč.prostředky spolkům 40 000
Úroky vlastní
12 000
Sluţby peněţních ústavů
6 500
Sluţby peněţních ústavů
37 000
celkem
4 127 358 Kč

financování
0000 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjček
celkem výdaje

–499 992

4 627 350 Kč
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Z mateřské školy
Po adaptačním období, kdy si hlavně nové děti zvykají
na odloučení od maminky, jiné prostředí, kamarády, reţim ve
školce, společné vytváření a dodrţování pravidel, přichází
podzim. Pozorujeme změny počasí a měnící se přírodu. Přírodniny a plody ze zahrádek, pole a lesa vyuţíváme při hrách,
výtvarných, pohybových a jiných činnostech. Povídáme si o
zvířátkách a jejich přípravě na zimu a posilujeme tak vztah
dětí k přírodě. Kromě toho začala od října, stejně jako
v minulém školním roce, sportovní průprava starších dětí
organizovaná společností Prunum. Toto cvičení probíhá jednu
hodinu týdně v tělocvičně školky. Děti, absolvující tuto průpravu pod vedením trenérky Hanky Kutišové, by měly být
připraveny k náboru do fotbalových, hokejových, tenisových
a jiných sportovních klubů. Na úterý 6. listopadu jsme byli
pozváni do Milevska do Domu kultury na loutkové představení. Milevský loutkový soubor si pro děti připravil pohádku o
tom jak statečnost a dobré srdce zvítězilo nad zlem. Pohádka
se jmenovala „O vodníkovi a víle Amálce.― Na úterní odpoledne dne 4. prosince si děti připravily pro rodiče a blízké
adventní besídku. Nejprve si v převlečení zahrály na čertíky
v pekle. Dalšími přednesenými básničkami a písničkami navodily předvánoční atmosféru a popřály všem přítomným klidný
advent. Domů si odnesly čertíky ze skleniček, které si samy
vyrobily a perníkové čerty, které pro děti upekla paní Erfaňuková. Na druhý den dopoledne uţ měly připravené básničky a
písničky a očekávaly příchod Mikuláše s čertem. Ti nezklamali
a dorazili za dětmi i s nadílkou.

V čase do vánočních prázdnin, kdy uţ se děti nemohou
dočkat příchodu Jeţíška, jsme pozvaní od paní knihovnice
Novákové do místní knihovny. Vyrobíme vánoční přáníčka,
vyzkoušíme pečení a zdobení perníčků, seznámíme se
s některými vánočními zvyky a tradicemi. Budeme zpívat
koledy, kreslit přání pro Jeţíška a těšit se na jeho příchod i
do školky. Všem bychom chtěli touto cestou popřát šťastné a
veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Grand finále pohárové soutěže hasičů
Svatováclavské odpoledne 28. září patřilo v Oseku
závěrečné soutěži letošního ročníku okresního poháru
hasičů a vyhlášení finále. Na hřišti Pod Hájenkou se utkalo
23 týmů. Zbelítov A si v kategorii Muži klasik vedl během
roku v jednotlivých soutěžích moc dobře. Obsazoval první
a druhá místa, jednou třetí. Celkové vítězství a hattrick se
mu nakonec v Oseku obhájit nepodařilo. Domů se hasiči
vrátili „jen“ jako stříbrní.
Celé letošní klání mělo osm kol, která probíhala od
jara do září. Týmy za umístění průběţně sbíraly body. V závěrečném hodnocení se jim dva nejhorší výsledky z dosaţeného počtu škrtaly. Zbelítov nasbíral 176 bodů přesně jako
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Cigler team. A tak šlo Zbelítovským v Oseku do tuhého, doslova o všechno. Jenţe, vţdycky tak nějak záleţí na všem a na
štěstí moţná nejvíc. A to tentokrát přálo Cigler teamu, jehoţ
čas 29,18 neměl konkurenci. Tu neměl ostatně ani jejich soutěţní outfit v klasických hasičských kalhotách. „My jsme retro,― smáli se členové Cigler týmu. Zbelítovští určitě chtěli
zopakovat celkové okresní prvenství, ale dosaţený čas 33,04
na tohle zkrátka nestačil. Skončili čtvrtí a v celkovém pořadí
na druhém místě.
V kategorii Muţi open získal tým Zbelítov B v celkovém
umístění čtvrté místo. Jak však řekl starosta okresního sboru
Jiří Heinrich, o osudu této kategorie se bude jednat, protoţe
účast druţstev v ní je minimální.
A jak se letos dařilo zbelítovským děvčatům? V Oseku s
časem 40,38 v kategorii Ţeny klasik skončily na skvělém druhém místě. V celkovém pořadí se 170,5 body si odvezli
„bramborovou medaili,― tedy čtvrté místo.
Nezahálelo ani dětské hasičské druţstvo. Jeho aktivity
shrnul vedoucí Roman Novák...
-et-

Mladí hasiči 2018
Letošním rokem se druţstvo mladých hasičů (MH) zařadilo do starší věkové skupiny (11-15 let). Naznačují to i výsledky ze soutěţí, kdy po loňském roce obsadilo druţstvo MH na
okresní soutěţi Plamen celkové 2. místo za Dobrošovem, tehdy
ještě v mladší kategorii (6-11 let). A v okresní pohárové soutěţi, kde se běţelo 6 kol v poţárním útoku, obsadilo také 2. místo hned za Milenovicemi. Rok 2018 přinesl pro nově vzniklé
starší druţstvo o něco náročnější podmínky. Zápasilo s nimi
statečně a výsledkem bylo celkové 6. místo na okresní pohárové soutěţi (tentokrát o 5 kolech) a 12. místo na Plamenu. Toto
umístění bylo zapříčiněno malým počtem aktivních dětí. Konkrétně 7 z 16 přihlášených dětí do 15 let. Nemohly se tak zúčastnit jarního kola soutěţe Plamen, kdy jich je zapotřebí alespoň 9. Navíc, druţstvo tvoří pouze 4 děti ze Zbelítova, 3 děti
jsou z okolních obcí -Chlumku, Dmýštic a Jickovic. Tím mají
oproti zbelítovským dětem zhoršenou dopravní obsluţnost.
Letos v září bylo zahájeno nové kolo Plamenu 2019, kde je
naše druţstvo prozatím na 11. příčce.
Druţstvo mladých hasičů (MH) se pravidelně schází na
letních trénincích. Kaţdý pátek v 17 hodin a v zimním období
jednou za 2 týdny v témţe čase. Výsledkem tréninků pak je
dobrá fyzická i psychická kondice dětí. Stále se učí něčemu
novému a dokáţí si navzájem pomáhat, pokud se někomu něco
nedaří. Jsou tak samy sobě oporou. Letní tréninky obsahují
vesměs fyzickou přípravu na poţární útok, stejně jako na štafety s překáţkami i bez překáţek. Naopak zimní tréninky učí děti
hasičskou teorii. Umí uvázat různé uzly a vědí, čím by se jaká
hořlavina měla hasit. Pomocí buzoly se umí orientovat
v přírodě, poznávají topografické značky a podobně. Čas od
času se jdou projít na různá místa kolem Zbelítova, v rámci
například jiţ zmíněné orientace v přírodě. Nebo třeba o Vánocích chodí krmit zvířata do krmelce. Vše tohle pak zúročí jak
na soutěţích, tak v běţném ţivotě. Po soutěţi je vţdy čeká
nějaká odměna od pořadatelů soutěţí, byť nejsou zrovna na
prvních pozicích, jako tomu bylo například letos. I kdyţ tedy
nedostanou medaile, mají radost alespoň z příjemně proţitého
odpoledne mezi známými mladými hasiči z celého okresu.
V případě okresní soutěţe Plamen (v posledních letech na Mozolově) pak i z příjemně proţitého večera, kdy se přespává
v chatkách, bungalovech nebo na hotelu. Děti hrají různé míčové hry, večer se hrají společenské hry a letos se byly koupat
v tamním krytém bazénu.
Věříme, ţe se v příštím roce najde dostatek odváţlivců, kteří by se rádi přiučili něčemu novému. Dle mého názoru
prospěšnému, protoţe by byla škoda dál nereprezentovat náš
Zbelítov v tomto čím dál více oblíbeném sportu. A kdo ví, třeba
i budoucím zaměstnání...
Roman Novák

Pokračování ze strany 4...

výstava 100 let života ve Zbelítově ještě obrazem...

Chtě
lům
l by
P
při p řibylovým ch poděk
o
ř
repu íleţitosti za uspoř vat man
b
á
ţ
A zá liky, 100 oslav vý dání výst eroveň
let ţ
a
r
o
č
í
ivota
bouč
100 vy
všem
e
v
znam k a hlubo , kteří p e Zbelíto let
k
v
ená
o
její
připr osklon. V mohli. K ě.
p
a
í
sklize růběh a vit tako m dobře, lov
spou ní a navr po skonč ou výsta co
st
e
á
v
nevid a a spou cení exp ní násle u,
dné
sta h
onát
íme.
ů. Je
ní, v
odin,
Krásn
č
konk etně pop á výstav které ni to
u
k
a
měst rence s isků, vše , uspořá do
chop
ech.
dáp
ř
e
h
n
ale z
N
a seb emůţu d é výsta ledné a
v
e urč
ě
itě a kovat za ám ve
máte
o
můj statní,
obdiv
!
Zden
ěk Kl
ásek
Zbelítovský zpravodaj 4/2018 • strana 7 •

Kultura
Zahájení Adventu s jarmarkem
V sobotu 1. prosince zazářil do tmy vánoční strom. Advent tak spolu zahájilo bezmála
na dvě stovky domácích i přespolních. Společné
rozsvícení doprovází uţ několik let také Betlém
s postavami ze sena. Starostka Markéta Honzíková spolu s předsedkyní místního svazu ţen
Zdeňkou Dubovou návštěvníky přivítaly a všem
popřály. Desítka místních dětí recitovala básničky a pak uţ všichni odpočítali poslední vteřiny neţ se strom rozsvítil. Všichni pak spěchali
do vytopeného sálu kulturního domu na jarmark. Ten proběhl stejně jako vloni v tvůrčí a
organizační reţii členek místního svazu ţen.
Usměvavé jarmarečnice nabízely bohatý sortiment vánočních aranţmá, dekorací a dárků za
lidové ceny. Na chvíli se z nich staly prodavačky, poradkyně, pokladní, ale i servírky a hostesky. U stanoviště s občerstvením mohli návštěvníci ochutnat tradiční vánoční dobroty. Skvělý
svařák, bramborový salát s řízkem, vánoční cukrovíčko, ale třeba i houbového kubu. A k tomu
posedět, popovídat nebo se jen tak zaposlouchat do vánočních koled, znějících sálem. Letošní prodejní novinkou bylo dárkové balení
malých tabulek čokolád s vyobrazenou zbelítovskou kapličkou a svícínek s kapličkou. V koutku
sálu našly svoji tvůrčí dílničku i děti. Vybarvovaly vánoční omalovánky nebo potíraly vodovkami bílé sádrové odlitky s vánočními motivy.
Místní dostaly ještě nádavkem cukrovinky, které
jim tam tak nějak dopředu zanechal Mikuláš a
předávala starostka.

Podzimní výzdobu v přístřešku stlučeného z prken
nyní vystřídal Betlém. Postavy v něm každý rok přibývají a letošní počet už dosáhl jedenáct. Kromě svaté
rodiny, oslíka u jesliček, třech králů, pastýře
s trubkou, velblouda, přibyl letos ještě beránek a
ovečka.
Eva Taterová

Zdeněk Klásek pokřtil další knihu
V sobotu 24. listopadu pokřtil Zdeněk Klásek v Galerii M svoji
třetí pohádkovou knihu. Po předchozích titulech Jedenáct a Dvanáct
pohádek, pokračuje pohádková série
názvem Třináct pohádek. Kmotrem
se stal spisovatelův dlouholetý kamarád, zpěvák a frontman kapely Fantom Jindřich Müller. Neţ však přistoupil k samotnému aktu, zazpíval
několik svých songů včetně Zeleného
sametu. Není divu, ţe v nevelkém
prostoru Galerie M byla v sobotním
odpoledni hlava na hlavě. Oba hlavní
protagonisté předurčovali skvělý
kulturní záţitek, který korunovala autogramiáda. Nechyběla
ilustrátorka knihy Dominika
Koutníková, korektorka Lenka
Rosolová ani vydavatel Jakub
Rolčík. Křest si nenechal
ujít ani novopečený starosta města Milevska Ivan
Radosta a místostarosta
Michal Horek. Jak uţ
název napovídá, v knize
je 13 pohádek a jejich
děj je zasazen do reálných míst

většinou jiţních Čech. Tentokrát autor kaţdou jednotlivou pohádku v
knize delegoval někomu ze svých
známých, příbuzných, blízkých a kamarádů s velkým „K.― Těm, za něţ je
osudu vděčný, ţe mu dovolil je poznat. Jakub Rolčík nastínil, ţe autorova spisovatelská tvorba zdaleka
ještě nekončí. Na přes rok se chystá
vydání další knihy s názvem Jihočeské pohádky. Tím spisovatelovo pohádkové období skončí definitivně a
začne jiné. Půjde o ságu jedné policejní rodiny od roku 1860 aţ po současnost. Knihu Třináct pohádek si
za cenu 230 korun mohou
zájemci zakoupit v
milevské prodejně
knih,
Milevském
muzeu,
klášterním
obchůdku, na internetu nebo přímo u autora. Nebo zapůjčit ve
zbelítovské
knihovně,
kam ji autor knihy zdarma věnoval stejně jako
všechny jeho předchozí
knihy.
-et-

Návštěva v knihovně. Do knihovny se ve čtvrtek 13. prosince vydala devatenáctka dětí z místní mateřské školy. Spolu s učitelkou Kristýnou Přibylovou a asistentkou
Ţanetou Hronovou. Ve vánočně vyzdobené knihovně uţ je očekávala knihovnice Marie
Nováková. Pro všechny děti si přichystala překvapení -sváteční balíčky s pamlsky a
krásně nazdobenými perníčky. A zahřálo ji, jak hezky uměly poděkovat. Přivítala je,
pověděla o Vánocích a upozornila na volně vystavené kníţky v první místnosti. Ty je
zaujaly natolik, ţe si je hned začaly prohlíţet. Školku letos navštěvuje 21 dětí a hodně
jich je nových (kluci drtivě převládají). Knihovnice všechny neznala, a tak se jí jedno
dítě po druhém představovalo. Někdo připojil i krátkou básničku. Těm starším
pak Marie Nováková ještě
četla příběh z vánoční kníţky. A pár otázkami prověřila, jak pozorné byly. Sváteční atmosféru dotvořily zapálené svíčky, vzájemná přání
a společné fotografování.
Ředitelka Hana Maťhová za
všechny poděkovala a předala knihovnici krásné přáníčko, které pro ni děti ve
školce samy vyrobily.
foto -hm/-et-

To tenkrát v 68. Tak pojmenovala Kovářovská OPONA (Organizovaná Parta
Ochotnicky Nadšených Amatérů) retro muzikál, který její členové nastudovali na motivy filmu Filipa Renče Rebelové. Dvě premiéry odehrála OPONA
doma v Kovářově, další v létě na Hostíně. Herci i muzikanti diváky svými
výkony pokaždé nadchli a skvěle pobavili. Třeba když do své role zapravili
trefně mířené místní repliky. Ty bez odezvy nezůstaly a vyvolávaly v hledišti
salvy smíchu. Zbelítov se v neděli 7. října odpoledne stal další štací, kam
herci a muzikanti zavítali. Není tak divu, že pod náporem diváků sál téměř
praskal ve švech. Diváci obdivovali skvělé výkony herců i naživo zpívané hity
ze zlatých šedesátých let, které doprovázel orchestr. A tak se začal znovu
odvíjet příběh tří maturantek a třech vojáků. Uprchlíků z armády, kteří se
chystali emigrovat, ale byli prozrazeni. Příběh o velké lásce, na pozadí politických událostí tak skončil jejím rozdělením, odstěhováním a vězením. „My
starší vzpomínejme a vy mladší věřte, že to byla hořká a krutá pravda. A
všichni nezapomínejme! Národ, který zapomene, by mohl stejnou dobu prožít znovu…“ řekl režisér Jaroslav Kahoun
foto Kateřina Erfaňuková/-etZbelítovský zpravodaj 4/2018 • strana 8 •

Představujeme spolky, sdružení, osobnosti...
František Kotrba se zasadil o dnešní podobu Zbelítova
František Kotrba
oslavil nedávno významné ţivotní jubileum 85 let. Patří tak k
nejstarším
občanům
Zbelítova, z muţů je
nejstarší. Je rodákem a
patriotem, který se
zásadně zaslouţil o
rozvoj a prosperitu
obce. Jeho zásluhou a
neuvěřitelným osobním
nasazením se mohl Zbelítov rozvinout aţ do dnešní podoby.
Všechno, do čeho se v ţivotě pustil, nedělal nikdy jinak neţ
naplno. Chuť do ţivota a elán mu nechyběly nikdy. Co však
chybělo pořád, byl čas na rodinu a spánek. Přiznal, ţe v době
kdy svůj čas věnoval výstavbě obce, vracíval se domů aţ pozdě
večer a děti ho moc neviděli. Během jeho bezmála pětadvacetiletého působení v zastupitelstvu obce Zbelítov bylo zrealizováno na dvacet významných investičních akcí. Dnes si uţívá
zaslouţeného odpočinku a početné rodiny, která drţí stále
pospolu. Radost má z deseti pravnoučat i toho, ţe s manţelkou
nebývají nikdy sami. Denně je někdo z rodiny zaběhne navštívit. Jeho bohaté ţivotní vzpomínky by vydaly na knihu. Na
prahu důchodu přeţil tři infarkty, které by kdokoliv jiný nezvládl. On ano, bez následků, především díky dobré fyzické
kondici. Při příleţitosti svého ţivotního jubilea vzpomínal a
trochu bilancoval. Spolu s manţelkou Marií, která při něm vţdy
stála a je mu velikou oporou i parťákem uţ přes šedesát let.
Zbelítov — Milevsko — České Budějovice—Zbůch
Narodil se 13. listopadu roku 1933 ve Zbelítově jako
pátý z osmi dětí. Dobře si vybavuje vzpomínky na válku i dobu
před ní. Třeba kdyţ s matkou a bratry dobývali brambory na
poli, protoţe otec musel po mobilizaci na vojnu. Maminka jim
říkávala „klučíci― a tenkrát na poli pověděla: „Tak klučíčkové,
támhle za těmi kopci máte tátu, jen aby se vám vrátil…?― Vrátil se, a František s bratrem Jaroslavem se radostí z jeho návratu vyváleli ve stoce. Jinou vzpomínku má na Němce, kteří
do Zbelítova vtrhli na udání. Obsadili čtyři domy a tři dny je
důkladně pročesávali. Vzešlo z toho, ţe do šatlavy zavřely na
tři aţ pět dní čtyři ţeny, včetně jejich maminky. Ta údajně
dostala za kaţdou nenahlášenou slepici, kterou měli v hospodářství navíc, jeden den basy. „Probrečela to tam celý a my
zase doma,― řekl. Do měšťanské školy chodíval František Kotrba do Milevska. S manţelkou Marií do stejného ročníku, ale
kupodivu se vůbec neznali. Do oka si padli aţ na svatbě Marie a
Josefa Hrůzových, kde byli za mládence a druţičku. Na dalších
62 let tak bylo o jejich společném ţivotě rozhodnuto. Po skončení měšťanky se učil stavitelem u firmy Bočan a Roubík, kterou ale v krátké době převzaly Stavební závody Tábor. Díky
jeho úspěchu v podnikové a krajské soutěţi ho podnik doporučil na stavební průmyslovku do Českých Budějovic. A tak se
v necelých 17 letech ocitnul poprvé sám v cizím velkém městě. Bydlení neměl ţádné a neţ si nějaké sám obstaral, přespával prvních pár dní v parku. Škola ho naplňovala, bavila, učení
šlo a brzy patřil k nejlepším studentům. Na ţivobytí si musel
vydělávat sám, jezdit domů moc často nešlo. „Protloukal jsem
se jak jen to šlo a ještě u toho hrál fotbal a hokej,― zavzpomínal. S několika tehdejšími spoluţáky a jedinou spoluţačkou z
ročníku se navzdory věku scházejí dodnes. A aţ téměř po 70
letech se dozvěděl, ţe si na něj tajně myslela.
Vyhazov málem kvůli fotbalu
Vzpomněl na průšvih, kterému se dnes směje, ale
tenkrát měl namále. Měl jet hrát fotbalový zápas a přesně v tu
stejnou dobu jít na nějakou výstavku k výročí KSČ. V té době
uţ chytal za Milevsko. A fotbal samozřejmě zvítězil. Jenţe
tuhle svoji volbu musel vysvětlovat školnímu stranickému výboru, přestoţe ve straně nebyl. Hrozilo vyloučení ze školy, ale
zastal se ho sám ředitel. František Kotrba patřil v té době
k nejlepším ţákům školy. Uţ samostatně projektoval, uměl si

poradit s fasádou, zvládal sgrafito. Škola tehdy posílala studenty na brigády a tím si upevňovala svoji pozici. Nejspíš proto o něj ředitel nechtěl přijít. Novopečený absolvent průmyslovky dostal umístěnku do Prefy Přeštice a skončil ve Zbůchu.
Zde aţ do vojny pracoval jako podnikový kvalitář. „Dělal jsem
betonařinu, ale nebavila mě, to nebylo moje řemeslo,― přiblíţil. Na vojně se dostal znovu do školy a vyšel z ní jako důstojník. Do civilu na prahu šedesátky šel jako kapitán v záloze. Po
vojně nastoupil k Agroprojektu České Budějovice, který měl
středisko v Milevsku a realizovali zemědělské stavby. „Jako
stavbyvedoucí a později vedoucí jednoho závodu jsem tady
zkejsnul aţ do důchodu. Podnik vystřídal hodně názvů, ale
pořád to byla jedna stejná firma ,― objasnil.
Pracovitost jako životní závislost
Stavitelství se pro Františka Kotrbu stalo doslova
vším. Koníčkem, ţivotním posláním, drogou i hnacím motorem. „Já byl do toho tak zaţranej, ţe mi bylo úplně jedno,
jestli je sobota, neděle… jen kdyţ jsem se v tom mohl hrabat,― přiznal. Celý svůj ţivot tak dělal přesně to, co ho bavilo, naplňovalo a měl k tomu předpoklady. Talent, píli, lásku a
ve všem byl důsledný. Dodává, ţe aţ moc a někdy to bylo spíš
na škodu. Všechno tohle nejspíš podědil po svém dědovi, jeho
otec pomáhal na stavbách jako pomocný dělník. Všichni sourozenci včetně jeho si stavěli domy a bylo pro ně úplně samozřejmé si vzájemně pomáhat. Sedm sourozenců, sedm postavených domů. Kromě sestry Lídy, která dům stavět nemusela,
ale potřebovala garáţ. Tak se za ní do Liberce vypravili a za
víkend byla garáţ hotová i s krovem. „My stavěli furt,― prozradil. Stavební pozemek mu darovali rodiče a 9. března 1958
začali kopat základy. V listopadu téhoţ roku se do domu uţ
stěhovali. „Měli jsme dole dvě místnosti a jinak bylo vidět aţ
na střechu,― vzpomíná. Zbelítov tehdy končil u domu Marvanových a aţ k Mikotovým byly kolem dokola pastviny a obecní
draha. Pro tuhle lokalitu vyjednal stavební obvod, aby se zde
v budoucnu mohlo stavět.
Jak se budoval Zbelítov...
Po svatbě bydleli s manţelkou chvíli v Rukávči, kde v
obecním zastupitelstvu vykonával funkci tajemníka MNV. V
letech 1962 aţ 1984 působil ve zbelítovském zastupitelstvu
jako tajemník a předseda Místního národního výboru (MNV).
To bylo nejprve samostatné, ale později se k němu připojila
Velká a Osek. Jak přiznal, na rodný Zbelítov nedá dopustit,
ale srdci blízký mu byl a stále je Osek. Jeho budovatelskou
premiérovou akcí pro obec byla poţární zbrojnice, kterou
projektoval i dozoroval. Ostatně, jako všechny další akce kromě mateřské školy. A pak uţ jako houby po dešti následovaly
všechny ostatní projekty. Autobusová čekárna s chodníkem,
malá prodejna se studnou (postavená za dva měsíce), úprava
dolní návsi (kanalizace, zavezení potoku), oprava kapličky.
Budovalo se koupaliště pod hospodou a k němu přivaděč vody
od Zlatiny. V místě pod dnešními řadovkami vznikl rybníček poţární nádrţ. Rozšířil se rybník Dohoďák nad mateřskou školou a těsně vedle něj vytvořil rybníček Rychlík. Pozemky pastviny a draha, změnil na parcely a tím rozšířil stavební obvod o
38 stavebních parcel (ulice k potoku, ke Zlatině, řadové domy). Stavěl se kulturní dům s hostincem, později jeviště a
kanceláře MNV (dnešní obecní úřad) a dvoutřídní mateřská
škola. Nová prodejna, komunikace k novým výstavbám, silniční obchvat kolem obce, zpevnila se hráz u rybníku Návesník a
po vsi kanalizace, která vznikla uţ za dva dny. Za více jak
dvacet let pod budovatelskou taktovkou Františka Kotrby dostal Zbelítov úplně jinou tvář. Moderní, upravenou, zkrátka
takovou, kde lidem nic nechybí a dobře se ţije. „Měl jsem
štěstí, ţe jsem měl kolem sebe vţdycky dobrý lidi a zázemí
doma i mezi sourozenci, bez toho by to nešlo. Asi jsem měl
takovou zvláštní schopnost, za kterou jsem nemohl, ţe jsem
uměl dávat lidi dohromady― shrnul své vzpomínání František
Kotrba. A co nejvíc by si přál? „Dobré sousedské vztahy a aby
si jeden druhého víc váţil,― vyjádřil. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví do dalších let se připojujeme i my. -etZbelítovský zpravodaj 4/2018 • strana 9 •

Životní jubileum oslavili

Co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním)

24. prosince (pondělí)
ZBELÍTOVSKÉ NAMÁČENÍ OTUŢILCŮ,
od 13. hodiny v rybníku pod hostincem,

Jaroslav Herout

60 let

Alena Frydrychová

65 let

Marie Kotherová

65 let

František Peterka

70 let

František Kotrba

85 let

Blahopřejeme!

Sňatek uzavřeli
8.9.

tradiční VÁNOČNÍ TROUBENÍ
od 15. hodiny na návsi u kapličky
19. ledna 2019 (sobota)
2. BÁL ČESKÉHO SVAZU ŢEN,
tentokrát KLOBOUKOVÝ
hrají Bosáci
začátek ve 20 hodin
bohatá a kreativní tombola

David Kubeš a Tereza Andělová

12.10. Jan Kočovský a Aneta Trpková
Pokud si ve zpravodaji nepřejete zveřejnit své jubileum,
sdělte tento svůj poţadavek starostce obce nebo redakci.

Odešli navždy
Dne 3. 11. ve věku nedoţitých 79 let
nás navţdy opustil rodák ze Zbelítova
pan Miroslav Hadáček
Čest jeho památce!

23. února 2019 (sobota)
TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
hraje Hořičanka
začátek ve 20 hodin
bohatá tombola
8. března 2019 (pátek)
oslava MDŢ, DNE MATEK a VEČÍREK PRO SENIORY
hudba Marie Cézová
začátek v 18 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
přesný termín konání bude včas upřesněn,
sledujte plakáty.

Vzpomínky
Hospůdka Zbelítov
Že již nejsi, toť velká škoda,
však vzpomínky nevzala voda.
Měli jsme Tě všichni tuze rádi,
rodina, sousedé, kamarádi.

∙Dne 9. prosince uplynulo smutných 20let,
co od nás navţdy odešel
pan Milan Novák ze Zbelítova.

S láskou stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Do Zbelítovského zpravodaje můžete přispět i Vy.
A chcete ho zasílat elektronicky?
Přispívat do Zbelítovského zpravodaje můţete i Vy.
Nejenom svými tipy, náměty, připomínkami nebo upozorněním, ale třeba i vlastními článečky. Ráda uvítám všechny
Vaše příspěvky.
A znovu připomínám, ţe na poţádání je moţné dosílat
zpravodaj i elektronicky. Někomu z rodiny, okruhu známých,
kamarádů nebo přátel. Zkrátka kaţdému, kdo o to projeví
zájem. Tohle se můţe hodit třeba těm, kteří ve Zbelítově uţ
vůbec nebydlí, přesto je dění v obci stále zajímá. Stačí o
tohle poţádat na redakční email, uvedený na této straně
dole v itineráři a připojit Vaši emailovou adresu.
Eva Taterová

přeje všem spoluobčanům
krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2019
hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Zbelítov rozkvetl českými vlajkami
Při příleţitosti 100. výročí zaloţení republiky vyhlásila
pelhřimovská agentura Dobrý den celostátní akci
Český den s českými vlajkami. Cílem bylo lidem připomenout
sounáleţitost, národní hrdost a připomenout důleţitost tohoto
výročí. Vlajky se v neděli 28. října v celém Česku objevovaly
doslova všude. Na veřejných prostranstvích, budovách, oknech
domů, zahradách a dalších místech. Ve Zbelítově se realizace
projektu ujala chalupářka Šárka Šrámková. Díky její iniciativě
obec o svátečním víkendu doslova rozkvetla českými státními
vlajkami. Zdobily okna domů, portály, dokonce i vrata hasičárny, plot mateřské školy i hostinec. Iniciátorka jich v neděli
zdokumentovala rovných 1 036 ks a tento počet starostka sdělila pelhřimovské agentuře. Do celorepublikového rekordu,
vytvořeného v den státního svátku 28. října, se v celém Česku
zapojilo 2 445 obcí, měst, škol, institucí i jednotlivců. Bylo
vylepeno, vyvěšeno nebo nainstalováno
225 191 českých vlajek.
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