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Milí čtenáři,
toto vydání se k Vám nyní
dostává o téměř měsíc později než
obvykle. Mojí prioritou je, abyste
Zbelítovský zpravodaj našli ve svých
schránkách vždy první den v novém
čtvrtletí. To se mi však při nejlepší
vůli nyní nepodařilo realizovat. Pandemie koronaviru zasáhla úplně
každého a její masivní rozšíření po
celém světě ovlivnilo a ochromilo
velmi zásadně i život v Česku.
Ve snaze zastavit šíření nákazy nebo alespoň ji maximálně
zpomalit, a v co nejvyšší míře
ochránit zdraví obyvatelstva, činila
vláda České republiky řadu rozhodnutí a opatření. K nim patřilo například uzavření státní hranice, škol,
obchodů, služeb, omezení pracovní
doby na úřadech a zrušení akcí s
větším počtem shromažďovaných
lidí. Celá situace gradovala 12.
března vyhlášením nouzového stavu
na celém území České republiky.
Ten do 30. dubna stále platí. Spousta zaměstnanců a živnostníků tak
skončila ze dne na den v domácí
izolaci a zcela bez příjmů. Jaké
bude další pokračování, nedokáže
říct s jistotou zatím nikdo. Oproti
dosavadnímu způsobu života má
drtivá většina lidí najednou spoustu
volného času, na rozdíl ode mě.
Firma, v níž pracuji a kterou
vedu, svoji výrobní činnost zatím
nezastavila. Naopak, snaží se výrobu za maximálního nasazení udržet.
Mimochodem, pustili jsme se ze dne
na den do šití ochranných roušek a
rozdávali je potřebným na všechny
strany. Několik desítek jich putovalo i seniorům do Zbelítova, Sepekova a Českého Krumlova. Nepřetržité
pracovní
nasazení,
korunované
zpřísněnými nouzovými opatřeními
a hygienickými podmínkami, ruku v
ruce s péčí o moji maminku mě zaneprázdnilo natolik, že mi pro psaní
zpravodaje už nezbyl čas ani potřebná energie. Za tohle vzniklé
zpoždění se omlouvám a doufám, že
číslo, které držíte právě v ruce,
Vám přinese všechny potřebné informace a jeho čtení Vás bude zajímat a bavit.
Eva Taterová

čtvrtletník

výtisk zdarma

Česko šilo roušky a Zbelítov taky
Obrovská solidarita ovládla v březnu
doslova celé Česko. Do šití látkových roušek
se pustil, kdo jen mohl. Každý, kdo měl
znenadání volno, trochu zručnosti a chuť se
zapojit. Nechyběl mu doma šicí stroj a nějaký materiál. Nařízení vlády o povinném
nošení ochranných roušek pomáhaly v mnoha obcích prvotně řešit dobrovolnice. Starostům obcí tak doslova vytrhly trn z paty.
Na úplnou absenci roušek na trhu zareagovalo několik členek Českého svazu žen ve
Zbelítově prakticky okamžitě. Sešly se,
smluvily a pustily do domácího šití. Iniciativně, s cílem rychle pomoci a bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Jejich ušité roušky
tak pomohly nejenom Zbelítovským splnit
nařízenou povinnost je nosit. Především
osamělým seniorům, ale i všem ostatním,
kteří si s jejich ušitím neporadili. Předsedkyni svazu Zdeňce Dubové, která se na šití
také aktivně podílela, nabídla svoji pomoc
Marie Nováková a Radka Přibylová. První
v důchodu, druhá s právě uzavřeným pracovištěm a dcerou doma ve školním věku.
Pomoc nabídly i další členky svazu žen a v
jednotné organizační souhře pomáhaly.
Rouška pro každého
Na svět tak postupně začaly přicházet roušky s tkalounem, gumou nebo jen
tak s gumičkami za uši. Jednobarevné i s
nejrůznějšími vzory a motivy. Švadlenky
zpracovaly veškeré zbytky a zásoby látek
dávno odložené, látky darované, dobře
posloužilo i bavlněné prostěradlo. Záměrem
bylo co nejrychleji ušít maximum roušek a
zdarma je distribuovat potřebným ve Zbelítově. Rodině, sousedům, přátelům i okruhu

známých. Roušky putovaly třeba i do brněnské fakultní nemocnice, kde za ně
bylo onkologické oddělení v okamžiku
totálního nedostatku na trhu velmi vděčné. Seniorům, osamělým a všem potřebným ve Zbelítově jich několik desítek roznesli místostarosta obce Pavel Chvojan s
Radkou Přibylovou. I s vytištěným návodem, jak se o roušku bezpečně starat.
Zdarma k mání byly i v místní prodejně
potravin. Roušky ze Zbelítova putovaly
také do domu s pečovatelskou službou
v Milevsku nebo až do Domova důchodců v
Unhošti (podrobněji na straně 7). Řadě
dalším adresátům je doručovala na všechny strany Česká pošta. Jednoduše, roušky
z dílen zbelítovských švadlenek s láskou
ušité si cestu ke svým adresátům našly a
pomáhaly.
Kolik se jich ušilo?
Přesnou statistiku si trojice švadlenek po celou dobu šití spíš nevedla.
Tvrdí, že na počítání neměly čas. Svorně
však odhadují, že všech roušek dohromady
klidně mohlo být 1000 kusů. Pravděpodobněji ještě o dalších pár stovek navíc.
Radka Přibylová přiznala, že svoje roušky
přestala počítat při čtyřech stech kusech.
Zásobování rouškami v Česku je díky dodávkám z Číny nyní už dostačující. Prioritně však stále směřují do zdravotnictví.
Obětavost, plné nasazení a nezištnost
zbelítovských žen při šití roušek starostka
obce i všichni obdarovaní velmi oceňují a
všem zapojeným členkám vzkazují
DĚKUJEME!
-et-

Velikonoce v nouzovém stavu
V Česku platí do 30. dubna stále nouzový stav, a tak i letošní Velikonoce proběhly
zcela netradičně. Na Zelený Čtvrtek připomněl předseda vlády Andrej Babiš občanům
řadu nařízení a žádal, aby je i o Velikonocích
dodržovali. K nim kromě jiného stále patřilo i
důrazné omezení návštěv. Bylo tak jasno a
děti se na koledu nevydaly. Po celém Zbelítovu tak byl o letošním Pondělí velikonočním
nezvyklý klid. Velikonoce symbolizovali jen
dva zajíčci s pomlázkou a rouškami, před domem Lenky a Petra Řehořových.
-et-

K současné situaci

Informace z obce

Vážení spoluobčané,
v uplynulých dvou měsících nás zasáhla situace, o které se
nám nezdálo ani v těch nejhorších scénářích. Musím přiznat, že si
nedokážu představit, co bude následovat v dalších měsících. Určitě
se zpomalí ekonomika, někteří lidé přijdou o práci, zakázky, příjem. To vše se bezpochyby negativně promítne i do rozpočtu naší
obce. Klesnou plánované příjmy a nejspíš dojde k navýšení určitých výdajů. Budeme tedy muset zcela určitě přehodnotit plány a
vyčkat, jak se bude celá situace vyvíjet dál. Zatím nikdo nedokáže
odhadnout, jak velký dopad tohle bude mít, co bude následně nutné řešit, ani jak dlouho může tento stav ještě trvat…
Velmi bych Vám všem chtěla poděkovat, jak současnou
situaci v naší obci zvládáte. A zároveň požádat, abyste i nadále
byli opatrní, obezřetní a dodržovali vyhlášená nařízení vlády. A
také chci poděkovat panu místostarostovi Pavlovi Chvojanovi a
členkám Českému svazu žen v naší obci za skvělou práci a iniciativu. Když se nákaza začala šířit, pustilo se několik členek do šití
látkových roušek. Prakticky okamžitě, dobrovolně a nezištně. Tak,
aby roušky mohly být po Zbelítovu co nejrychleji rozneseny a předány potřebným. V organizační spolupráci s Pavlem Chvojanem,
který mě v té době a maximální míře zastupoval. Já, po návratu z
dovolené u moře, jsem skončila v domácí karanténě. I když jsme s
místostarostou události telefonicky denně konzultovali a řešili,
velká tíha úkolů a zodpovědnosti ležela v té době na něm. Říká se,
v nouzi poznáš přítele, a já jsem za takového parťáka moc ráda.
Další slova díků chci ještě jménem svým i zastupitelů adresovat
členkám Českého svazu žen. Za to, jak v průběhu roku pro nás
všechny připravují různé kulturní a společenské akce. Je za tím
spousty práce a vážíme si toho. Děvčata, moc děkujeme!

A nyní trochu o tom, co nás v letošním roce ještě čeká. Na
budově nového obecního úřadu se postupně dokončují úpravy a
v létě bychom se rádi přestěhovali. Stávající kanceláře budou nově
užívat oba naše spolky -hasiči (SDH) a Český svaz žen. Budou zde
mít potřebné zázemí a důstojnější prostory než měly dosud. Dále
nás čeká úprava veřejného prostranství před obecním úřadem.
Začala zde už výsadba stromů a keřů. V brzké době dojde k parkové úpravě, podobné té dole na návsi. Začátkem měsíce dubna jsme
obdrželi dobrou zprávu o přidělení dotace na rekonstrukci a odbahnění rybníku Dohoďák. Podmínkou je, že akci musíme zrealizovat, zkolaudovat a finančně uhradit do konce roku 2020. Půjde o
částku okolo 2 500 000,- Kč. Také připravujeme projekt z dotačních titulů Jihočeského kraje na opravu další části komunikace
směrem na Milevsko. Podali jsme žádost o grant na výměnu vrat u
požární zbrojnice. Takže i z hlediska investic do všech projektů
bude tento rok náročný. Doufám, že se všechno podaří dobře
zvládnout.
V příštím roce nás čeká velká událost, s níž je spojeno
vydání publikace o naší obci. Chtěla bych tedy požádat ty, kteří
opomněli a ještě nedodali souhlas s fotografováním svojí nemovitosti, aby tak učinili do konce května. Myslím, že je škoda této
možnosti nevyužít a mít památku v podobě knihy pro další generace.
Vážení a milí spoluobčané, ještě jednou Vám moc děkuji.
A přeji nám všem v této nelehké době hodně zdraví a pevné nervy!
Snad už brzy se zase všichni společně sejdeme na nějakém příjemném posezení.
Markéta Honzíková, starostka obce

Zaměstnání u obce

Od 1. května začnou v obci vykonávat obecně prospěšné práce Iva
Volfová a Marta Nyiriová. Jejich pracovní poměr potrvá do 30. října a zprostředkoval ho Svazek obcí Písecka s Úřadem práce.
-et-

Svoz komunálního odpadu
v letním režimu
Od středy 6. května začíná letní režim svozu komunálního odpadu. Firma Rumpold bude komunální odpad z popelnic ve Zbelítově vyvážet pravidelně
1 x za 14 dní.
-et-

Poplatky
za komunální odpad a psy
Kdo opomněl, připomínáme, že termín úhrady
poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů byl 31.
března. S ohledem na současnou nouzovou situaci můžete dlužný poplatek uhradit výjimečně později, nejdéle
však do 30. září. Poplatek za komunální odpad činí 500
Kč na osobu v obci trvale přihlášenou, pro chalupáře 500
Kč za nemovitost. Za psa 100 Kč, za druhého a dalšího
200 Kč. Senioři nad 70 let mají úlevu ve výši 50%, určité
osoby mohou uplatnit osvobození z placení. Platbu lze
provést hotově v kanceláři starostky obce nebo bezhotovostním převodem. Termín druhé splátky je 30. září
2020.
číslo účtu obce Zbelítov: 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-

Odevzali jste podepsaný formulář?
Minulé vydání Zbelítovského zpravodaje obsahovalo formulář, který starostka obce Markéta Honzíková
požadovala podepsaný vrátit zpět. Jde o souhlas s pořízením fotografie Vašeho domu a zveřejněním dat o jeho
obyvatelích. Tento souhlas je nutný z důvodu nového
nařízení EU o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016
č. 2016/679.
Při příležitosti plánovaného setkání rodáků v létě
roku 2021 ve Zbelítově vytvářejí Ludmila a Václav Přibylovi publikaci o historii a současnosti obce Zbelítova.
Kromě jiného v ní chtějí přiblížit i historii všech čísel
popisných a jejich obyvatel. A právě k tomu potřebují
Váš výše zmiňovaný souhlas.
Podepsaný formulář odevzdejte do rukou starostky obce Markéty Honzíkové nebo jej vhoďte do schránky
obecního úřadu nejpozději do 30.4. 2020.
-et-

Poděkování a malinká výzva
Autoři chystané knižní publikace Ludmila a Václav Přibylovi všem velmi děkují za poskytnuté nádherné historické fotografie a dokumenty. A zároveň ještě poptávají: „Nemáte náhodou někdo fotografii dvou rybníků, které bývaly na místě dnešní
nové prodejny potravin? Případně foto mlátičky, kterou tady ve Zbelítově používali ještě začátkem šedesátých let? Za jakékoliv
vyhledané poskytnuté materiály předem velmi děkujeme.“
-etZbelítovský zpravodaj 1/2020 • strana 2 •

Ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce se zastupitelé sešli
jen 20. února. Z důvodu šířící se pandemie koronaviru už na žádné další zasedání
nedošlo. Dojde ale v květnu, aby byla
splněná povinnost zasedat nejméně jedenkrát za tři měsíce. „Problém to z hlediska povinného odstupu mezi zastupiteli
kvůli nákaze nebude, sál kulturáku je
velký dost,“ říká starostka.
Nová vrata, změna ceny vodného
Zastupitelé schválili záměr pořídit
nová vrata na budově hasičárny a požádat
Jihočeský kraj o příslušnou dotaci. Celkové náklady se šplhají na 78 000 Kč, dotace z toho pokryje 54 600 Kč. Jestli bude
obec v žádosti o dotaci úspěšná, dozví se
starostka obce až po krajském zasedání
téměř v závěru května. Od letošního roku
se mění cena vodného z dosavadních
40,64 za m3 na 43,57 za m3 včetně DPH.
Blíží se oprava Dohoďáku
Na příštím zasedání podnikne zastupitelstvo kroky pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, který opravu
provede. Půjde o vybagrování rybníku,
opravu hráze, výpustě a odtoku vody.
Počítá se s celkovým nákladem dva milióny Kč s 80 procentní dotací z Ministerstva
zemědělství. Po výběru dodavatele musí
začít práce co nejdříve, aby celá akce
byla dokončena, zkolaudována a vyúčtována do konce roku. V brzké době také
dojde k odstranění kůlniček a dalších hospodářských příbytků podél potoka. Všechny tak jak jsou brání komplexnímu záměru v projektu. Kromě toho jsou zbudované
nelegálně a na obecním pozemku. Ustoupit bude muset i sedm vrb u potoka a
deset náletových dřevin. V těchto místech se totiž v druhé etapě počítá s další
parkovou úpravou, navazující na rybník.
Sázení stromů a keřů
Letos dojde i na parkovou úpravu
loučky pod prodejnou Jednoty. Po jejím
obvodu už jsou stromy a keře vysazené,
protože jarní období je pro výsadbu dřevin nejvhodnější. Prostor bude postupně
doplněn mobiliářem— lavičkami, palubou
u rybníka, ohništěm pro příležitostné opékání a osázen trvalkami.
–et-

Změny ve vedení SDH
Letos 11. ledna se konala výroční
valná hromada SDH Zbelítov. Mimo jiného
proběhly i volby, které zaznamenaly výrazné změny v našem sboru. Po úctyhodných letech aktivit a práce odchází na
zasloužilý odpočinek bratr Karel Kothera.
Ten funkci předsedy a později starosty
sboru vykonával od roku 1977. Novým
starostou sboru byl zvolen bratr Jaroslav
Chvojan. Další změnou byla volba velitele
sboru. I bratr Ladislav Medenci se totiž
rozhodl skončit ve funkci, kterou vykonával od roku 2008. A do třetice, náš sbor
má od ledna i nového velitele bratra Petra Zeleného. Další důležitou změnou v
budoucí činnosti sboru je navýšení členů

Vyhláška č. 5/1995 aktuálně
Dodržování klidu v obci
o nedělích a svátcích
Příspěvek k zamyšlení se objevil
v neděli 12. dubna hodinu před polednem na Facebooku:
„Neděle, Velikonoce, 11 hodin dopoledne a ve Zbelítově se ozývají sekačky, vrtačky, bagr, brusky. Co na to
říct?“
Jen to, že je porušována obecní
vyhláška a pachatelé si koledují o postih. Rušení klidu o nedělích a svátcích
v obci totiž zakazuje Vyhláška číslo
5/1995 o čistotě, pořádku a ochraně
životního prostředí. Dle ní nesmějí
občané a rekreanti v neděli a o svátcích rušit klid na území obce Zbelítov
používáním hlučných přístrojů. Jde
například o sekačky, křovinořezy, cirkulárky, motorové pily, zahradní vertikutátory a další. Rušení klidu je detailně popsáno v bodu 9 výše zmiňované
vyhlášky. Naleznete ji na webových
stránkách obce www.zbelitov.cz .
Smyslem je zajistit klid na odpočinek
ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Za nedodržování vyhlášky může
obec uložit viníkovi sankci. Vyhláška
není žádné novum a obdobné platí v
řadě obcí a měst v celém Česku.

Uklízíte po svém
čtyřnohém miláčkovi?
Každý, kdo venčí psa na veřejném prostranství má povinnost po něm
sebrat a uklidit jeho exkrementy. Zároveň je to také morální a etická povinnosti majitelů psů. Vyhláška číslo
5/1995 pod sankcí pokuty řeší i tohle.
Zanechat po svém psovi při venčení
„památku“ se poslední dobou v určitých místech rozmohlo. Nevěříte? Stačí
si udělat procházku třeba ke křížku v
Jablanech a už cestou k němu se dívat.
Hned za můstkem přes potok člověk
zjistí, že mnozí na nějaký úklid po
svém psovi nedbají a nevábný výtvor
nechají tak jak je. Zdaleka nejde ve
jenom o tuto lokalitu. Dalších takto
postižených míst je v jinak upravené
obci i na jejím okraji více než dost.
Může tohle nevadit?
-etvýboru z dosavadních sedmi členů nově
na devět. Novými členy jsou vedoucí
mladých hasičů Roman Novák a referentka Lenka Kotrbová.
Plánované akce kolabují
Sbor plánoval uskutečnit v půli
dubna tradiční sběr železného šrotu a
počátkem května pak oslavy ke 115.
výročí založení zdejšího sboru. Ty měly
být spojené s pořádáním letošní okrskové soutěže sborů okrsku Milevsko. S
ohledem na současnou situaci, kdy v
celém Česku stále platí nouzový stav,

Zápis do mateřské školy Skřítci
pro školní rok 2020/2021
Vzhledem k současné situaci a
mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti budou přijímány v termínu od 2. května 2020 do
16. května 2020. Potřebné dokumenty
bude možné na žádost zákonného zástupce zaslat e-mailem nebo vyzvednout v budově školky, po domluvě termínu. Kontaktujte nás, prosím, na
ms.zbelitov@seznam.cz nebo na telefonu číslo 776 077 881. Těšíme se na Vás.
Hana Maťhová, ředitelka MŠ

Vyhazujete staré kolo?
Darujte ho, udělá ještě parádu
Naše obec se stále více upravuje
a zkrášluje. Tak jsme vymyslely na léto
v přístřešku u obecního úřadu „malovaná
květinová kola.“ Inspirovala nás soutěž
Veselá kola ve Veselí nad Lužnicí" (můžete se podívat na internetu, kde
jsou právě pod tímto titulkem jejich
nádherné fotky).
V této souvislosti Vás prosíme,
pokud máte doma kolo, které se chystáte vyhodit, věnujte nám ho. Když jich
bude víc, umístíme je po celém Zbelítovu. Můžete nám je zanechat v přístřešku
u vývěsek a my už si ho vyzvedneme a
upravíme. Už teď Vám moc a moc děkujeme.
Kreativní zkrášlovací spolek
zbelítovských holek

Vycpete čarodějnici i letos?

Může vycpaná ježibaba před domem
šířit nákazu koronaviru nebo někomu vadit? Pravý
opak je pravdou!
Vyšňořené babizny
před domy diváky
pobaví a připomenou, že tahle novodobá tradice v obci
má za sebou už
čtyři sezóny. Letos
může proběhnout pátá. Vystrojíte babu, aby
bylo co prohlížet a čemu se zasmát?
-et-

jsou obě prozatím odložené. Na červenec plánoval sbor tradiční pohárovou
soutěž ve Zbelítově. V tuto chvíli však
nikdo nedokáže říct, jestli se vůbec
uskuteční(?). S ohledem na současnou
situaci a její další vývoj budou případné
nové termíny pozastavených akcí včas
upřesněny.
Hasiči přejí všem občanům Zbelítova pevné zdraví, děkují za přízeň i
podporu a těší se snad brzy zase na viděnou.
Tomáš Přibyl, kronikář sboru a zapisovatel
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Jak to bylo na bálech?
Kytičky, kytičky, kytičky...

Dva stejné bály v jeden večer

Kytičkový ples. Tak pojmenovaly členky místního českého svazu žen svůj již třetí ples. Uspořádaly ho v sobotu 1.
února v sálu kulturního domu a květinové téma prostupovalo
úplně vším. Kapela Bosáci, bohatá tombola, vyzdobený a příjemně vytopený sál a jako bonus taneční vystoupení desítky
členů EFK z Milevska. Navzdory všemu ale dorazila jen cirka
osmdesátka návštěvníků. Možná právě kralující chřipka (v té
době se ještě koronavirová nákaza Českem nešířila) nebo konkurenční plesy v okolí zapříčinily nižší účast než jindy.
Loňský ples byl kloboukový, letošní kytičkový. Téma
květin tak bylo viditelné na každém kroku. Na plakátech, roznesených pozvánkách, květiny jako dekorace uvnitř sálu, jejich lístečky zdobily stoly, chybět nesměly ani v tombole. Kupříkladu kytice z čajových sáčků, utěrky nebo ručníky zaranžované do kytic byly od těch pravých k nerozeznání. Dokonalá
iluze kaktusu v květináči vznikla stočením žínky a ručníku.
Tombola obsahovala 473 velmi nápaditých cen. Ostatně, pořadatelky jsou při jejím sestavování už proslulé svojí kreativitou. Svědčí o tom dva jejich předchozí plesy. Letošní užitečnou výhrou byly třeba sklenice s domácím sádlem, pravé domácí nudle, cukroví, dorty nebo třeba králík. Hlavní slosovatelná tombola čítala 31 cen. A její první cena? Elegantní kovový stojan na květiny z dílny místního šikuly Jardy Kotrby.

Zbelítovští hasiči každoročně pořádají svůj tradiční
ples obvykle v druhé polovině února. Toho se drželi i při plánování letošního bálu. Tentokrát jim však do oka padlo datum
trochu výjimečné. Letošní rok je přestupný a díky tomu má
únor 29 dní. Poslední únorový den vyšel na sobotu a výjimečný termín konání bálu se tak sám nabízel. A jak se později
ukázalo, byl to více než dobrý výběr. Navzdory faktu, že ples
ve Zbelítově se překrýval se stejnou akcí v Oseku. Tam se
totiž v sobotu 29. února také konal hasičský bál. Ve dvou blízkých sousedních vesnicích tak probíhaly přesně ve stejný den
a večer dva stejné bály, pod pořadatelskou taktovkou místních hasičů. Návštěvnost ve Zbelítově to ale neohrozilo. Do
zdejšího sálu se přišlo pobavit na 160 účastníků.
Vyhrávala Hořičanka
Zájem pořadatele potěšil a smazal tak černý scénář
poloprázdného sálu. Museli dokonce přidávat další židle ze
zasedačky, aby se dostalo na všechny. Vyhrávala kapela Hořičanka -pět muzikantů a dvě zpěvačky. Dechovku, modernu,
písničky na přání, zkrátka všem podle gusta. Tombola obsahovala 603 cen, z toho 25 postupovalo do velkého slosování.
Hlavní cenou byla hifi věž, ale pozornost upoutávala spíš jiná
cena. Jedinečný originál, pocházející z autorské dílny Jardy
Kotrby. Na první pohled šlo o klasický hasičský přístroj k hašení požáru. Avšak, už ten druhý lehce napovídal, že něco bude
nejspíš jinak. A taky bylo. Hasičák, namísto klasického obsahu
pro hašení, obsahoval náplň a výbavu pro hašení žízně všeho
druhu. Radoval se z ní Milan Tater. Se svojí nově nabytou
výhrou obcházel postupně celý sál a s ostatními svorně testoval kvalitu vyhraného moku v lahvi.

Vystoupila taneční skupina EFK z Milevska

Téma květin se doporučovalo i na plesovou róbu a
účastníci na tohle slyšeli. Dámy přicházely často v šatech
s potiskem květin nebo květinou ve vlasech. Jejich partneři
zase s květinou v kapsičce saka nebo jen tak připevněnou na
klopě. Všechno dohromady, včetně tomboly, tak působilo jako
lichotivá pastva pro oči. Ples zahájili tanečníci z milevské skupiny EFK a pak už po celý večer vyhrávala a diváky bavila kapela Bosáci. Ta si úspěšnou premiéru ve Zbelítově odbyla už
vloni.
-et-

Hasičák skýtal po otevření úplně jinou náplň,
než obvykle bývá

Originální nápad, překrásně a precizně vytvořeno. Jardovi Kotrbovi patří obdiv a poděkování. Mimochodem, po řadě
cen, které v minulosti zhotovil a daroval oběma místním spolkům do tomboly, se už teď všichni těší, co vymyslí, vyrobí a
daruje do tomboly zase příště(?)
-et-

Z mateřské školy Skřítci
Mateřská škola ve Zbelítově je od 16. března až dosud uzavřená,
stejně jako obdobná školní zařízení. Ještě než k tomuto kroku došlo,
užili si ve školce 27. února všichni společný karneval. Vzhledem ke
skutečnosti, že v počátečních měsících letošního roku byly děti hodně
nemocné, moc společných akcí se ve školce nekonalo. A nákaza, která
se začala počátkem března šířit napříč Českem, celý stav završila. Ředitelka Hana Maťhová doufá, že až se všichni ve školce znovu ve zdraví
sejdou, vše si vynahradí.
Karneval ve školce si užily děti i učitelky
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Eva Taterová / foto Hana Maťhová

Maškarní průvod Zbelítovem podruhé a s rekordní účastí

V sobotu 15. února proběhl ve
Zbelítově už druhý maškarní průvod.
Termín byl takto určen záměrně. Konal se s odstupem 14 dnů mezi oběma
plesy, pořádanými místní spolky. Možná i proto se v sobotu vydařilo snad
úplně všechno. Hojná divácká účast,
široká plejáda masek i vstřícnost a pohostinnost domácích. Součástí průvodu
byly čtyři alegorické vozy. Na jednom
z nich se vezli muzikanti, na dalším
Bakus s „babou jezedačkou,“ figurínou
krávy a telátkem, třetí ovládali dva
výběrčí daní a čtvrtý dva malí kuchaříci. Oproti loňskému počtu 43 masek se
jich letos vydalo 56.
Průvod má vždy svého mluvčího a
tím byla i letos Ludmila Přibylová.
V kostýmu kaprála, s bubnem, paličkami
a pořádným knírem byla nepřehlédnutelnou autoritou. Trefným veršovaným říkáním vymámila od starostky obce pro své
kumpány nejenom klíč od Zbelítova, ale
i šerpu s nápisem Zbelítovské maškary
2020. Klíč zavěsila na krk Bakusovi, šer-

pou přizdobila ženichův kabát. A trádá
všichni pospolu napříč vesnicí. Předvést
se sousedům, dovádět, tančit a především si dělat legraci ze všeho a všech.
Dole na návsi vítala maškary jako
pravá selka Dáša Kardová. V čepečku,
zástěrce, teplých fusekličkách a se zadělávací mísou plnou buchet. Prozradila,
že vítací kostým si spíchla narychlo jen
den předtím. Maškary postupovaly dům
od domu, téměř v loňských stopách. I
letos byly vítány a čekaly je nejrůznější
dobroty i panáček něčeho ostřejšího.
Robot Emil alias Jarda Kotrba, sledoval
statistiku občerstvovacích zastávek a ve
finále jich hlásil 23.

Bakus, Limonádový Joe, Mr. Bean
A kdo všechno šel v průvodu? Cikánka s „fakanem“ na břiše, kterého se
jí ani letos nepodařilo udat. Ženich Petr
s nevěstou Jaromírem, který při pochůzce téměř utrhl dolní kanýr šatů. Velebil
však gumy na zádech, díky nimž mohl v
šatech jakž takž dýchat. Pohledná Kleopatra s faraónem, staročeský vladyka
s paní, rytíř řádu
templářského,
vedoucí
sboru
dobrovolných
hasičů
žízně,
vítězná olympionička s lyžemi,
vodník s vodnicí.
Pozornost poutali
královští výběrčí
daní Ferenc a
Lorenc, proslulí
z pohádky Tajemství staré bambitky. Příjmení Lorenc
si Šárka Šrámková poupravila na Lorencová a speciálním razítkem stvrzovala
zaplacenou daň—z hlíny, okapu, babety,
okna a dalšího. Nepřehlédnutelnou dvojicí byli malí sourozenci David a Míša,
alias „Masterchef Fík junior.“ Za dětskou
čtyřkolkou táhli připojený vozík i s kouřícími kamínky a vyráběli nejrůznější delikatesy.
Pozor na ně dávali Mr. Bean, starodávný fotograf, ježibaba Jitka a občas
také robot Emil. Řezníci Radka a Magda,
kteří si svorně říkali Karle, vezli na kolečkách celou svoji řeznickou výstroj.
Necky s Aničkou usazenou uvnitř, ustrojenu za růžové prasátko. Na trojnožce se
kývalo zavěšené plyšové prase. A v míse
si hověly látkové jitrnice, které
„Zbelítov ještě neviděl.“ Mezi všemi
pobíhaly dvě kukuřičky Bonduelle spolu
se zeleným hráškem, Šebestová ze 3.B,
tentokrát bez Macha. Dva skřítci permoníci, cukrářka s kyblíkem ušlehaného
sněhu, Limonádový Joe, slovenský bača
nebo Křemílek a Vochomůrka. Zdravotnický tým prezentovali doktoři Čestmír a
Jakub Mázlovi i soukromý gynekolog
amatér Al Koholik s ordinační dobou,
zapsanou přímo na zádech.

Na pastvu v Cadillacu
S naprosto originálním nápadem
přišla trojice, která ztvárnila pasáž
z Menzelova filmu Slavnosti sněženek.
V lese žije podivín Liman, který vozí
autem svoje kozy na pastvu a občas jim
večer hraje na klarinet. Na ten si sice
aktéři netroufli, ale na jízdu koz ve
starém Cadillacu ano. Kozí kostýmy věrohodně doplnila papírová škraboška s
kozí hlavou, našitá kopýtka a především
neustálé mečení. I jejich majitel, oblepený vousy a vlasy z koudele, celou trojici skvěle dolaďoval. U domu Jiřího
Hrůzy vyšel z garáže policista a rozdováděné kozy zahnal „do šatlavy.“ Ukázalo
se ale, že tak zle s nimi přece jen nebude. Vodu jim vyměnil za whisky, kozičku
starostka podojila a šlo se zase o dům
dál. Zbelítovem tam a zase zpátky do
cíle ke kulturnímu domu. S harmonikáři Ladislavem Kofroňem, Františkem
Kotherou a Jaroslavem Šimákem na vozembouch tam všichni pěkně poseděli,
zazpívali i zatančili. Přesně tak, jak se
na zakončení celé maškarní veselice
patří.
Kronika obce Zbelítova uvádí, že
v roce 1971 čítal maškarní průvod 52
masek a byl označen jako největší a
nejsilnější za
dlouhá
léta.
Maškarní tradice se vloni dočkala své reprízy a do průvodu se novinkově vydalo 43
maškar. Letošní počet 56
masek je tedy
v celé historii
rekordní.
Stejně jako vloni i letos celý maškarní průvod natáčel na kameru a následně skvěle zpracoval Bedřich Rybák.
Patří mu za to veliký dík! A snad brzy
přijde doba, kdy se budou moci zase
všichni sejít, posedět a záznam si společně promítnout. A co vzkazují maškary? „Dáme to i příští rok, do třetice!“
Eva Taterová
Zbelítovský zpravodaj 1/2020 • strana 5 •

Čtyřikrát závěr loňského roku
první ...Namáčení o Štědrém dnu

Koupání otužilců na Štědrý den
odpoledne patří ke Zbelítovu již osm let.
Jeho dva tvůrci Tomáš Kotrba a Jarda
Štědronský se o Vánocích v roce 2012 ponořili do chladné vody rybníku Zlatina a
přislíbili, že to napřesrok zopakují. Po
roce vyměnili Zlatinu za rybník pod hospodou a do ledové vody se jich ponořilo
už šest. Akci pojmenovali Zbelítovské
namáčení. Koná se pravidelně vždy na
Štědrý den odpoledne a za každého počasí. Se stále vzrůstajícím počtem otužilců i
diváků. Loňské namáčení čítalo už rovnou
dvacítku statečných. Z domácích se ponořilo sedm mužů, ostatní přijeli z okolí.
Rekordních 20 otužilců
Jarda Kotrba vede přesnou statistiku všech osmi ročníků. Sám se namáčel
sedmkrát, vynechal jen jednou. To oba

zakladatelé absolvovali všech osm ročníků. Pro Jardu Štědronského byla loňská
účast trochu ohrožená. Navzdory nachlazení se sice namočil, ale ve vodě se příliš
nezdržel. Šestkrát se do ledové vody ponořil Petr Matoušek a bratři Jaromír a
Matěj Hrůzovi. Čtyřikrát Petr Kozák. Manželé Lada a Ladislav Benešovi, Pavel Pauli
a Luděk Kozák se namočili třikrát. Dvakrát se ve Zbelítově koupal Kamil Horek,
Ondra Šimánek, Fanda Hadáček a Honza
Kočovský. Z celkového loňského počtu 20
koupajících bylo sedm nováčků. Mezi
otužilci léta převažují muži, snad i proto
letos všechny potěšila účast čtyř žen. Z
toho tři děvčata nově – Erika a Soňa Kofroňovy a Barbora Vobořilová. Spolu s
matadorkou Ladou Benešovou tvořily mezi ostatními menšinu. Namáčecí premiéru
ve Zbelítově si také odbyli Michal a Marek
Krejčí, Jarda Kortan a Samuel Doubrava.
Křest polévkovou naběračkou
Než se však sedmička nováčků do
ledové vody ponořila, musela zvládnout
křest otužilců. Ten je povinný a polévkovou naběračkou ho provádí Tomáš Kotrba. Ledovou vodou z rybníka pěkně pomalu poléval jednoho nováčka za druhým. Jarda Kotrba ještě přednesl krátký
proslov a pak už všichni hurá do ledové
vody. A její teplota? „Tak maximálně tři
centimetry,“ smál se. „Led jsme za celou
dobu Namáčení museli prosekávat jen
jednou, asi před třemi roky,“ dodal. Ve

vodě všichni zapózovali pro společnou
fotografii. Pak si už ale každý počínal
podle svého. Třeba Lada a Ladislav
Benešovi přeplavali rybník tam i zpátky. Ostatně, ti se jezdí koupat kromě
Zbelítova i například do Písku nebo na
Nový rok do Jistebnice.
Rybník pod hospodou nabízí dobrý přístup, mateřská škola skvělé zázemí pro převlečení a hospoda zase zahřátí. Zimou však otužilci neměli šanci
trpět. Jarda Kotrba rozdělal na hrázi
oheň a mezi kolegy poslal kolovat lahvinku moku.
Jak šel čas
V roce 2012 se na Štědrý den
odpoledne koupal Tomáš Kotrba a Jarda Štědronský. Další rok se už namočilo
šest otužilců, o rok později také šest.
Následující dva roky vždy osm a poslední léta se do vody odvážilo deset, čtrnáct a dvacet statečných. Snem zakladatelů je dosažený počet dvacet ještě
překonat.
Eva Taterová/foto Tomáš Kotrba
A kdo se vloni ve Zbelítově namáčel?
Ladislav Beneš, Lada Benešová, Samuel
Doubrava, František Hadáček, Kamil Horek,
Jaromír Hrůza (ml.), Matěj Hrůza, Jan Kočovský, Erika Kofroňová, Soňa Kofroňová,
Jaroslav Kortan, Jaroslav Kotrba, Tomáš
Kotrba, Marek Krejčí, Michal Krejčí, Petr
Matoušek, Pavel Pauli, Ondřej Šimánek,
Jaroslav Štědronský, Barbora Vobořilová.

druhý...Hasičata i letos nakrmila lesní zvířátka
Mladí hasiči a jejich kamarádi se i vloni vydali po štědrodenním
namáčení otužilců v koupališti na procházku do lesa ke krmelci. Změnili
jsme však obvyklou trasu a místo krmelce na Pahorkách jsme obdarovali
zvířata u krmelce na Svarkově. Donesli jsme jim opět kaštany, žaludy,
kukuřici nebo jablka. Letos půjdeme opět 24.12. odpoledne k nějakému
krmelci okolo Zbelítova. Přidat se k nám může kdokoliv, kdo se rád projde
zimní krajinou (i když za poslední léta bez sněhu) a má chuť zvířátkům
přilepšit a přispět nějakou tou zvířecí pochoutkou.

třetí...Vánoční vinšování u kapličky.
Tohle setkávání sousedů o Štědrém dnu odpoledne
si už jen málokdo dovede představit bez vánočního blahopřání a troubených koled. Do Zbelítova je
jezdí hrát už několik let Štěpán Komárek. A poslední dva roky s ním přijíždí i Adam Volf. Nechybí blahopřání starostky obce Markéty Honzíkové a
také moudrá, laskavá a velmi procítěná recitace
Marie Hrůzové. Před kapličkou je tak na Štědrý
den odpoledne rok co rok plno. Štěpán Komárek
troubil ve Zbelítově vloni již po páté, jeho kolega Adam Volf podruhé. Sousedé se sešli a vzájemně vinšovali již sedmým rokem.
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Nedílnou součástí krmení lesní zvěře je i společné fotografování.
Vloni proběhlo u dvou krmelců na Svarkově.
foto a text/Roman Novák, vedoucí mladých hasičů

Pokračování na straně 8...

Jak šel ve Zbelítově čas v roce 2019
LEDEN

•
•

V noci z 8. na 9. ledna došlo během půl roku k již třetímu vloupání do místní prodejny potravin. Pachatele se
policii podařilo dopadnout.
Na vleklé sousedské vztahy se rozhodl radikálně upozornit místní občan. S nastartovanou motorovou pilou
se vydal do prodejny potravin. Prodavačka ho naštěstí
včas zpozorovala a přivolala policii.

•

Zastupitelé propachtovali 6,1 ha obecních pozemků
soukromému zemědělci z Oseku Markovi Čunátovi.

•

Byl schválen projekt na úpravu prostranství proti obecnímu úřadu. Na jeho realizaci za přispění dotace dojde
letos. Stromy a keře jsou již vysazené.

•
•

ČERVENEC
O pouti vyhrávala venku pod širým kapela Vysočinka.
Proběhla další Soutěž o putovní pohár hasičů a O pohár
starostky obce Zbelítov. Domácí tým A muži v kategorii
klasik zvítězil, zbelítovská děvčata skončila druhá.

•

Byl vybrán budoucí znak a vlajka obce. Zvítězila varianta A v modrožlutém provedení. Obojí bude obec moci
oficiálně používat až po schválení parlamentem ČR.

•

Opravila se střecha mateřské školy a neplánovaně i prohnilý krov. Náklady se tím razantně navýšily o 220 000
Kč a celkem činily 353 193 Kč.

•

Začala první etapa opravy budovy č. 63 - budoucího
obecního úřadu. Nyní už má budova nový krov se střechou, okna, dveře a fasádu.
SRPEN

•

Schválen byl i projekt na generální opravu rybníku Dohoďák. Letos se za pár týdnů dočká odbahnění, renovace hráze, výpustě a odtoku.

•

•

Český svaz žen uspořádal svůj již druhý bál, tentokrát
kloboukový.
ÚNOR

Autobusová čekárna byla vymalována, natřeno zábradlí
a lavičky.
ZÁŘÍ

•

•

Na hasičský bál do Zbelítova přijeli i dva letci v uniformách.

Na jednodenní zájezd do Rakouska se vypravilo 32 zbelítovských turistů.

•

V sobotu 9. února se konal v obnovené premiéře maškarní průvod po vsi.
BŘEZEN

Tým zbelítovských hasičů A zvítězil v Oseku v kategorii
klasik ve velkém finále pohárové soutěže roku 2019.
ŘÍJEN

•

Kněz Jakub Berka přijel z Prahy a požehnal hasičům
nové vozidlo i s přívěsem. Posvětil také opravený kříž v
Jablanech.

•
•

Na dětský karneval přijaly pozvání i děti z Dětského
domova ve Zvíkovském Podhradí.

•

11 dětí prožilo v místní knihovně Večer s Andersenem.
DUBEN

•
•

Návesní rybník se konečně dočkal odbahnění.

•

Tvůrčí dílnička nazvaná Jarní zdobení proběhla těsně
před Velikonocemi v přízemí mateřské školy.

•

•
•

O Pondělí Velikonočním se po celé vsi čile koledovalo.

Spisovatel Zdeněk Klásek představil veřejnosti svoji již
čtvrtou knihu pohádek, nazvanou Jihočeské pohádky.

•

•

Rodiče zapsali do mateřské školy nově 4 děti, 7 dětí
nastoupilo v září základní školní docházku.
KVĚTEN

Advent zahájila starostka obce rozsvícením stromu,
zbelítovské děti recitací a členky Mil-Roses zpěvem.
PROSINEC

•

Kovářovská OPONA sehrála divadelní představení Lotrando a Zubejda.

•

O Májovém večírku se bavili všichni - slečny, ženy,
matky, senioři i hasiči, kteří zvítězili na okrskové soutěži ve Velké.

•

Mikuláš vloni naděloval dvakrát: 5. prosince po vsi, a po
skončení divadla ještě v sálu KD.

•

•

Na divokém západě, tak bylo nazváno soutěžní odpoledne určené dětem k jejich mezinárodnímu svátku.

Dřevěný přístřešek prošel za celý rok šesti různými proměnami.

•

•

Václav Řehoř převzal v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič
ČERVEN

Ve Zbelítově proběhla Valná hromada Svazku obcí Milevska a sjeli se na ní starostové z 26 obcí.

Na Spanilou jízdu okolo Zbelítova se již potřetí vydali
velocipedisté ze všech koutů Česka -44 dospělých
účastníků a čtyři děti.


•
•
•

Zbelítovské namáčení absolvovalo rekordně 20 otužilců.

•
•

Již 4. rokem proběhla v obci galapřehlídka ježibab
a čarodějnic. Vyskytlo se jich rekordních 38.

Tragická dopravní nehoda těsně před koncem školního
roku náhle ukončila život Vašíka Přibyla.

Text vpravo je doslovný přepis dopisu, který do Zbelítova dorazil jen před pár dny. Jde o poděkování za dar, který
zdarma poskytl Český svaz žen ve Zbelítově Domovu důchodců
v Unhošti. Radka Přibylová nabídla jménem místního spolku
tamnímu zařízení pro seniory možnost ušít a darovat ochranné roušky. Dostala kladnou odpověď, a tak se spolu s Marií
Novákovou a Zdeňkou Dubovou opět pustily do šití. V tamním
zařízení pro seniory má manžel Radky Přibylové umístněnou
svoji babičku, a tak pomoc ze Zbelítova měla jasný cíl a putovala tak správným směrem.
-et-

Starostka obce přivítala do života tři nové občánky.
LISTOPAD

Vánoční vinšování u kapličky se konalo již po sedmé.
Po řadě let se slavil společný Silvestr v sálu KD.
K 31.prosinci měla obec 348 trvale zapsaných obyvatel
a 127 popisných čísel.
Eva Taterová

Dobrý den,
včera 20.4. odpoledne od Vás dorazila zásilka se
160 rouškami. Jsou moc krásné a velice Vám děkujeme.
Zaměstnanci si dokonce mohou vybrat z různých velikostí,
barev i vzorů, to je prima. Vyřiďte na oplátku moc pozdravů z Unhošti všem, kteří se na šití roušek podíleli. Moc jim
děkujeme.
Krásný slunečný den a hlavně hodně zdraví, opatrujte se.
S pozdravem
Hedvika Klečánková
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Životní jubileum oslavili
(a souhlasili se zveřejněním)

Stanislav Zelený
Pavel Volf
Bedřich Rybák
Marie Nováková
Stanislava Kortanová
Josef Kubeš
Marie Hrůzová
Jan Kubeš
Jaroslav Kotrba

60 let
65 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let

B l a h o p ř e j e m e !

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

Odešli navždy
Dne 25. 12. 2019 ve věku 57 let
navždy odešla
paní

Věra Tomášková

rodačka ze Zbelítova

Dne 10. 1. 2020 nás ve věku 78 let
navždy opustila
paní

Marie Kotrbová ze Zbelítova
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkuji paní starostce Markéta Honzíkové a celému zastupitelstvu za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Hrůzová, Zbelítov č.p. 18

Poděkování sponzorům
∙SDH Zbelítov děkuje všem sponzorům za poskytnuté
dary do tomboly Hasičského plesu, který se konal v sobotu 29.
února. Tombola čítala přes 600 cen a přispěli do ní:
Klenoty Mrzena, FAST Kovošrot, Domácí potřeby Mikšovská, Rehabilitační centrum Cihlářová, Cyklosport Marvan, Barvy Hladký, Elektro
Himl, Elektro Vachta, STIHL Martin Komárek, Zahradnictví J. Kolář,
Restaurace Pod Tribunou, Pávcová, Pekařství U Malých, Voňavý obchůdek Violka, Vinotéka KD Haus, Zemní práce Jiří Hrůza, Kovo PZM,
Cukrárna „K,“ Služby Města Milevska, Město Milevsko, Rabbit Trhový
Štěpánov, BOBY-H Sepekov, Pivovar Protivín, Obchodní dům XKV,
Hospůdka Zbelítov, Obec Zbelítov, Michal Hemmer, DWH Martin
Stejskal, ZOD Branice, Auto Kelly, ZD Hrejkovice, ZD Milevsko,
Truhlářství Štván, Střechy-Perfekt s.r.o., Klempířství-pokrývačství
Vlastimil Říha, Michal Procházka, JUB a.s. a místní obyvatelé.

∙Členky ČSŽ Zbelítov děkují všem sponzorům a občanům obce, kteří jakkoliv přispěli do tomboly 3. Plesu Českého
svazu žen Zbelítov. Jeho téma znělo „tentokrát kytičkový“ a
ples se konal v sobotu 1. února.

Rušení společných akcí
Vzhledem k nouzovému stavu, který až do 30. dubna v
Česku stále platí, nelze plánovat dopředu žádné společné akce. Až do odvolání platí zákaz shromažďování většího počtu
lidí. Řada akcí je tak odložena nebo rovnou rušena. V nejbližším období například pálení čarodějnic, dětský lampionový
průvod, stavění máje, dětský den, okrsková hasičská soutěž
nebo pouťové posezení s dechovkou. Zrušen byl dětský karneval, chystaný na sobotu 21. března.
-etPokračování ze strany 6...

Čtyřikrát závěr loňského roku
čtvrtý...Silvestr ve Zbelítově
Po řadě let se 31. prosince konala v sálu kulturního
domu společná silvestrovská oslava. Vyhrával Roman Čapek s
Lubošem Cézou a bavit se přišla téměř osmdesátka lidí. A jak
už to ve Zbelítově bývá, sehraná parta děvčata zpestřila poslední večer v roce zábavným vystoupením. Šlo o vesele zpracovanou volnou parodii televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Svého úkolu se všichni zhostili s grácií špičkového
režiséra i choreografa. Roli televizního moderátora Ondřeje
Sokola převzal Václav Přibyl (starší) a skvěle mu sedla. Bavil,
glosoval, slovně smečoval a přidal i několik vtipů.
Na texty známých písniček sehrála účinkující děvčata
krátký hudební klip. Plný tance, pohybu i osobního šarmu.
Jedno trefné vystoupení střídalo další. Hned v úvodu si vyšel
na parket Ivan Mládek i s banjem, aby polapil prchajícího
Jožina z Bažin. Ten se v zeleném overalu neuvěřitelně hbitě
plazil po zemi a byl téměř nedostižný. V dalším čísle nastoupila Naďa Urbánková, aby si postěžovala, že její Vilém peče
housky a málo jí má rád. Vilém to v závěru nejspíš pochopil a
spolu s Naďou vzali sál úprkem a housky rozdávali úplně
všem. „Polámal se mraveneček, ví to celá obora...“ zpívají ve
své písni členové skupiny Maxim Turbulenc. A tak se na parketu vyrojili mravenci i zdravotní sestřičky a probíhala specifická léčba nemocného mravenečka. Proč nejsi větší, si postěžovala Marcela Bauerová na adresu svého milého, převlečená za
zpěvačku Hanu Zagorovou.
Sbírám céčka, Jedeme dál, kočky
Duet Karla Černocha a Filipa Brabce Chtěl bych být víc
než přítel Tvůj, přesvědčivě ztvárnily Káťa a Jarka. Ta se v
samém závěru naprosto věrohodně radovala z darovaného
lízátka od svého velkého kamaráda. Jedeme dál, znělo sálem
a skvěle se v něm hádaly Radka a Linda. Co na tom, že improvizované manželce Radce stále padala paruka, svůj part s
manželem, ztvárněný svojí dcerou Lindou, zvládala skvěle.
Hitmaker Michal David v jedné ze svých písní sbírá céčka, a
tak se do toho pustily i Simča, Marcela a Laďka. V moderně z
devadesátých let, dobově oblečené, rozjásaly doslova celý
sál. Finále gradovalo přehlídkou všech osmi protagonistek. V
sjednocených kočičích převlecích společně zatančily a v samém závěru odhazovaly svoje svršky—úplně tak akorát.
Bouchaly zátky, odpaloval se ohňostroj
A pak už obíjela půlnoc, bouchaly zátky z šampaňského
a všichni si vzájemně připíjeli a přáli všechno dobré. Nikdo v
té chvíli nemohl tušit, že už za dva měsíce bude všechno na
světě vzhůru nohama. Silvestrovské veselí gradovalo velkolepým ohňostrojem. I z tohoto vydařeného večera existuje videozáznam, který vytvořil Bedřich Rybák. Snad už brzy bude
příležitost se společně sejít a dokumentaci si promítnout.
Každopádně, Bedřichu Rybákovi patří veliký dík i za tento
dokumentační korálek ze života ve Zbelítově!
Eva Taterová
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