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Maškary projdou Zbelítovem už zítra

Blíží se komunální volby
Letos na podzim proběhnou
v České republice opět po čtyřech
letech komunální volby. Přesný termín
jejich konání určuje prezident republiky a to vždy 90 dní před jejich
konáním. Kandidátku mohou podávat
politické strany, hnutí, nezávislí
kandidáti,
sdružení
nezávislých
kandidátů nebo sdružení stran, hnutí
a nezávislých kandidátů. Musí ji však
podat včas, v termínu nejpozději 66
dnů před dnem konání voleb.

Zastupitelstvo obce Zbelítov je
sedmičlenné. Starostka obce Markéta
Honzíková a místostarosta Pavel Chvojan
jsou rozhodnuti v nadcházejících volbách
už nekandidovat. Jaké rozhodnutí učiní
zbývajících pět zastupitelů zatím známo
není. Je žádoucí, aby do voleb kandidovalo maximální množství uchazečů. Voliči
tak mohou lépe vybírat a vznik nového
zastupitelstva není ohrožen.

V několika minulých volbách kandidovali do zastupitelstva obce Zbelítov

uchazeči individuálně sami za sebe —
jako nezávislí kandidáti. Starostka proto
apeluje na všechny, kteří mají o práci
v zastupitelstvu zájem, aby dění kolem
voleb sledovali a potřebné kroky učinili
včas. Především včas podali svoji
kandidátku s peticí. V případě kandidatury nezávislého kandidáta je totiž
potřeba ještě připojit petici občanů,
podporující tuto kandidaturu. Ta pro
obec
Zbelítov
musí
obsahovat
17 podpisů.
-et-

Co se chystá a je nového?
Oprava silnice k můstku přes potok

Vylepšená hráz rybníku

Úsek silnice podél bytovky nad mateřskou školou až
dolů k můstku přes potok začala v březnu opravovat firma
Strabag. Zároveň s tím došlo v těchto místech i k opravě
pásu kanalizace. Rozpočtované náklady na projekt včetně
DPH jsou 537 953,- Kč. Dotace z Programu obnovy venkova
(POV) od Krajského úřadu činí 300 000,- Kč. Dokončení
celé akce se nyní mírně oddaluje z důvodu nedostatku
dodávky balené na nový povrch silnice. Hotovo by mělo
být nejpozději do konce dubna.

Část hráze u rybníku pod řadovkami se dočkala opravy.
Firma Jiřího Hrůzy -Stavební a zemní práce sem navozila drobné
kameny a zpevnila jimi hráz. Vyměnila a protáhla potrubí,
kterým do rybníku stéká dešťová voda. Obec za provedené práce
uhradila 27 600,- Kč.

Úplně zmizel kravín
V únoru došlo k demolici budovy bývalého kravína.
Budova dlouhodobě chátrala a byla v dezolátním stavu.
Její vlastník Martin Říha se zabýval řešením této situace už
vloni. Dohodl se stavebním úřadem, že do konce letošního
dubna chátrající budovu komplexně zbourá a suť odstraní.
Stavební úřad vydal dle tohoto demoliční výměr. V průběhu února a během několika dnů náklaďáky vyvezly suť a po
bývalém kravínu nezůstalo ani památky. A co zamýšlí
vlastník pozemku s tímto místem nadále? „Momentálně je
situace taková jaká je, takže zatím vyčkávám, ale do
budoucna bych tam chtěl vybudovat dílnu pro moje
podnikání,“ upřesnil.

V plánu je oprava šatny
V průběhu letošního roku by chtěla starostka ještě
zmodernizovat šatnu, přiléhající k tělocvičně v mateřské škole.
Vymalovat, položit nové lino a dovybavit.

… UKRAJINA ...
Zbelítov chystá sbírku na Ukrajinu
ČSŽ Zbelítov ve spolupráci s obcí Zbelítov a SDH plánují
zorganizovat sbírku pomoci pro Ukrajinu. Půjde výhradně pouze
o hygienické pomůcky. Zatím se stále vyčkává, jak se bude celá
situace nadále vyvíjet a co bude prioritní. Přesný termín sbírky
zatím není určen. Věci ze sbírky chtějí organizátoři poslat
přímo konkrétním adresátům. Dopravu sbírky zajistí hasiči
zásahovým vozidlem.

Ubytování uprchlíků
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vydal v pátek
18. března všem starostům obcí pokyn, týkající se ubytování
uprchlíků z Ukrajiny a nařídil:
1)
2)

Po zchátralé budově kravínu teď není ani památky.

Dotace na zeleň
Starostka požádala Ministerstvo životního prostředí
o 100% dotaci na zeleň ve výši 150 000,- Kč. To je minimální částka, o kterou lze žádat. Půjde o výsadbu listnatých
stromů a jehličnanů v intravilánu obce. Tedy v zastavěných plochách nebo plochách určených k zástavbě. Návrh
na tuto výsadbu zpracovala Alice Kotrbová. Zeleň se vysadí
především v těsném okolí rybníku Dohoďák a dále
u bývalého vepřínu. Díky tomu tam dojde k oddělení
průmyslové zóny od obytné zástavby.

Pro obec Zbelítov je stanovený počet 5 uprchlíků. K tomu
starostka obce Markéta Honzíková sděluje, že obec Zbelítov
žádné volné ubytovací kapacity nevlastní a není tak schopná
prozatím nic nabídnout. Pokud by měl někdo možnost a byl
ochoten tuto pomoc nabídnut, poskytne mu starostka bližší
informace.
-et-

Pálení větví

proběhne

v sobotu 9. dubna

Blíží se oprava hasičárny
Firma Ladislava Klímy se v průběhu jara pustí
do kompletní venkovní opravy budovy hasičárny. Provede
její zateplení a následně fasádu. Součástí projektu jsou
klempířské práce, nové okapy a svody, hromosvod, mříže
a další. Vše musí být hotové do 30. června. K omezení
silničního provozu kolem budovy nedojde. Rozpočtované
náklady jsou ve výši 837 221,- Kč. Dotace, kterou obci
přiznal Jihočeský kraj činí 550 000,- Kč.
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nahlásit krizovému štábu Jihočeského kraje počet
uprchlíků ubytovaných na území obce, pokud v obci jsou
nebo zajistit ubytování na stanovený počet uprchlíků
na obec v typech zařízení dle usnesení vlády č. 207

na louce pod mateřskou školou
od 8 do 12 hodin
zajišťuje místostarosta obce
Pavel Chvojan a hasiči
VĚTVE NA URČENÉ MÍSTO PŘIVEZTE
AŽ V TENTO URČENÝ DEN I ČAS!

Informace z obce
Poplatky
za komunální odpad a psy
Termín úhrady poplatků je do 31. března (jednorázová
platba) nebo do 30. září (druhá platba ze dvou splátek).
Poplatek za komunální odpad činí od letošního roku
nově 600,- 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 z poplatků
50% úlevu. Určité osoby při splnění podmínek mohou uplatnit
osvobození z platby.
Platbu lze hradit hotově nebo převodem z účtu.

Bál uspořádali narychlo
a měl úspěch
Po rozvolnění hygienických nařízení se spolek místních
hasičů rozhodl uspořádat v sobotu 12. března bál. Po dvouleté vynucené přestávce se narychlo rozhodli do toho jít.
Rozhodnutí padlo na únorové členské schůzi SDH. Od té doby
měli na celou přípravu cirka tři týdny. V okamžiku, kdy
kapela Vouz Band přislíbila hudební produkci, rozjeli
organizaci plesu na plné obrátky. Požádat sponzory o dary do
tomboly, další sami zakoupit. Vyvěsit plakáty a avízo rozšířit
na všechny strany. A v neposlední řadě připravit sál, ruličky
s lístečky do tomboly i tombolu s téměř 600 cenami. A pak
už jenom doufat, že snad lidé přijdou. Přišlo jich přes sto
dvacet, další zhruba dvacítka za sebe poslala vstupné.
Placená účast se tak vyšplhala na 140 lidí.

Číslo účtu Obce Zbelítov: 0640997339/0800

Poplatek za komunální odpad
Variabilní symbol 133700...(za tečky doplňte č. Vašeho domu)
Poplatek za psa
Variabilní symbol 134100… (za tečky doplňte č. Vašeho domu)

Svoz komunálního odpadu v letním režimu
Od čtvrtka 12. května začíná letní režim svozu
komunálního odpadu. Firma Rumpold-P bude vyvážet
komunální odpad z popelnic až do 29. září pravidelně
1 x za 14 dní.
Svozovým dnem bude i nadále čtvrtek.

Údržba a úklid obce
Po dohodě s úřadem práce potrvá Martě Nyiriové
pracovní poměr u obce do 31. srpna 2022. O přijímání dalších
zaměstnanců zatím není rozhodnuto. Je možné, že se budou
začleňovat ukrajinští uprchlíci...
-et-

Po dlouhé době se tak zase smělo setkávat se, bavit,
tančit, zpívat a smát se. Smělo se dojít s přáteli na panáka,
poklábosit i zatančit na stole. To když muzikanti hráli věhlasné Sokolíky. Bál by šlo volně označit jako kulturní terapii pro
duši. Ta dostává nyní hodně zabrat a události posledních dnů
nikomu optimismus nepřidávají. Kromě válečných zpráv
z Ukrajiny a zdražování energií mnohé velmi zasáhlo náhlé
úmrtí dřevorubce Martina Komárka. Člověka, kterého nejen
v Oseku, ale i Zbelítově a širokém okolí všichni znali. Jako
kamaráda, férového chlapa, parťáka, spolužáka, příbuzného,
tátu od rodiny - prostě dobrého člověka s velkým srdcem
pomáhat. I tahle událost se nepřímo promítala celým večerem a mluvilo se o ní.
Hasičům se podařilo obstarat na 550 cen do
malé tomboly a 35 do té hlavní. Ta se losovala o půlnoci
a ceny v ní lákaly. Například balíčkované vepřové maso nebo
rovnou celá zadní kýta z prasete, poukázky na odběr dřeva
nebo kávovar. Zkrátka, kdo měl v malé či velké tombole
štěstí, radoval se. V sobotu však nešlo ani tolik o výhru, jako
spíš o společně prožitý večer. Lidem totiž umožnil alespoň
na chvíli odpoutat se od tvrdé reality posledních dnů.
Eva Taterová
SDH Zbelítov děkuje za dary věnované na Hasičský ples
konaný dne 12.3.2022 těmto sponzorům:

Klubovnu mají už kompletní. Hasičům se v závěru
loňského roku podařilo kompletně vybavit svoji klubovnu. Za
cenu 46 000,- Kč pořídili nábytek, dva stoly a 12 židlí.
Místnost jim nyní poskytuje skvělé zázemí pro výborové
schůze, porady, různá jednání nebo se zde schází a pracuje
družstvo dětí se svým vedoucím Romanem Novákem.
-et-

Klenoty Mrzena, FAST Kovošrot, Domácí potřeby Mikšovská, Rehabilitační
centrum Cihlářová, Kadeřnictví V. Fenclová, Masáže-kosmetika S. Miňhová,
Barvy Hladký, Elektro Himl, Elektro Vachta, STIHL Martin Komárek, Zahradnictví J. Kolář, B.E.S. Petrovice, Restaurace Pod tribunou, Pávcová, Voňavý
obchůdek Violka, Reklama Rentková, Cukrárna U Maarů, Vinotéka KD Haus,
Květinka Vzor, ORION Radosta, ZD Milevsko, ZD Hrejkovice, Hospůdka Zbelítov,
Pivovar Platan Protivín, Cyklosport Marvan, Jednota Milevsko, ARRBO, BOBY-H
Sepekov, Přibližování a těžba dřeva Michal Hemmer, Zemní práce Jiří Hrůza,
Zdeněk Klásek, Tomáš Kotrba, Kovo PZM, Město Milevsko a místní obyvatelé.
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V mateřské škole jsou akční
I po Vánocích realizujeme v Mateřské škole Skřítci
další akce a spolupráce. Hned v lednu a začátkem února
jezdily děti každé úterý zdarma na výuku bruslení do
Milevska. Dopravu pro děti zajišťovala starostka Markéta
Honzíková hasičským autem a hokejový klub zajistil pronájem
ledu a trenéra. Celkem děti absolvovaly pět lekcí a pod
vedením trenéra Luboše Vaniše si bruslení užily a viditelně
se zlepšovaly.

Naše školka se zapojila do projektu preventivního
vyšetření zraku předškolních dětí, pojmenovaného Koukají na
nás správně? Proběhlo ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus, o. p. s. Rodiče tak měli již
poněkolikáté možnost nechat svým dětem přímo ve školce
preventivně vyšetřit zrak diagnostickým přístrojem Plusoptix
a předejít tak nezjištěné a neléčené vadě zraku.

se svým oblíbeným hrdinou. Každý si mohl vymyslet a pověsit
své vlastní přání na „Strom přání“. Na rozloučenou děti hledaly po knihovně umístěná překvapení a všechny si našly
a odnesly domů některou pohádku. V knihovně se nám moc
líbilo a již plánujeme další spolupráci.

Od začátku školního roku probíhá v tělocvičně MŠ
jednou týdně sportovní průprava dětí ve spolupráci s Prunum
o.s. Přijali jsme také další nabídku od trenérů milevského
florbalu z FBC Došwich. V pátek 11. března věnovali tři trenéři
zdarma jednu hodinu dětem a jejich sportovní průpravě
i základům florbalu.

Kvůli loňskému uzavření školek jsme přišli o naše
tradiční karnevalové dopoledne. O to víc jsme se na ten
letošní karneval těšili a 10. února si ho také užili. Všichni bez
výjimky si připravili a přinesli krásné a velmi rozmanité
převleky.
A mohla tak konečně proběhnout přehlídka
a představování masek i veselá taneční zábava.

V pátek 8. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 9. dubna
od 9 do 11 hodin se uskuteční zápis dětí do základní školy.
Ze šesti našich předškoláků by měli čtyři v září nastoupit
do 1. ZŠ v Milevsku. Dvě děti již mají vyřízený odklad školní
docházky o rok.

Zápis nových dětí
Zápis nových dětí do zbelítovské školky pro školní
rok 2022/2023 proběhne
ve čtvrtek 12.
Ve čtvrtek 10. března jsme se linkovým autobusem
vydali na návštěvu a prohlídku milevské knihovny. Přivítala
nás paní knihovnice Jitka Kortanová, která měla pro děti
připravený zajímavý program. Po úvodním vzájemném
představení a poslechu čtených dětských příběhů, odpovídaly
děti na související otázky, plnily úkoly a kreslily obrázky.
Se zájmem si procházely dětské oddělení a prohlížely knížky
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května od 15,30 do 17,00 hodin.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ Skřítci přijmeme a vyřídíme
případně i v jiném domluveném termínu do pondělí
16. května. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle
776 077 881 nebo emailem ms.zbelitov@seznam.cz
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Představujeme spolky, sdružení, osobnosti
Hasiči jezdí soutěžit už pětadvacet let
Soutěž v požárním
sportu O putovní pohár
hasičů okresu Písek začala
psát svoji historii v roce
1997. V loňském roce
uběhlo od jejího vzniku
už 25 let. Zbelítovští hasiči absolvovali všechny
ročníky
této
soutěže,
včetně
toho
prvního.
Tenkrát jako mladí kluci,
čerstvě zařazeni do kategorie muži. A jako „zralí“
Na zbelítovské hasičské začátky i
vybojovali vloni
současnost zavzpomínali Jaroslav muži
Chvojan a Milan Novák.
v září vytoužený zlatý
hattrick – vítězství v této soutěži 3x za sebou.
Veleúspěšně tím korunovali jednu etapu života.
Na vavřínech ale usnout nechtějí a dokud to půjde,
budou soutěžit dál. O hasičině, soutěžních začátcích
i současnosti se rozpovídal současný starosta SDH Zbelítov Jaroslav Chvojan a Milan Novák.
Když pohárová soutěž před 25 lety nově vznikla,
řekli si kluci v hasičském družstvu, že to zkusí. Zkusili ,
ale jak tenkrát dopadli si už přesně nepamatují.
„Propadák to ale nebyl, celá léta jsme drželi přední
příčky a na špici,“ říká tehdejší velitel týmu a dnešní
starosta SDH Jára Chvojan. Byl v partě kluků nejstarší a
tím samozřejmě velitelem. Tenkrát se tomu říkalo
vedoucí kolektivu. „Tehdejší starosta SDH Karel Kothera
zapůjčil vždycky v JZD Avii s plachtou, pod ní jsme
naložili nářadí, lidi a jelo se. To by dneska neprošlo.
Tenkrát to ale bylo běžné, stejně jako třeba výjezdy na
brigády s lidmi na valníku,“ dodává. Po vojně začali kluci
z týmu ubývat. Ženili se, zakládali rodiny, někteří stavěli
a přestávali mít na tréninky a soutěže čas. Odstupovali
postupně a bylo třeba tým obměňovat. „Jeden čas bylo
hodně špatné období. Lepili jsme sestavu, jak jen se dalo
a zoufali, že to dohromady snad nedáme. Naštěstí přišla
další generace kluků, sestava se ustálila a výsledky šly
zase nahoru,“ vysvětluje Milan Novák.
„Tenkrát ještě byla taková volnější pravidla a
leccos prošlo nebo se moc neřešilo. Stalo se třeba, že
jsme jeli na soutěž a tahali kluky z postele. Nebo hůř,
vyzvedávali je v Nonstopu,“ vzpomínají oba. A potvrzují,
že tenkrát se v soutěžních pravidlech úskoky, kličky
a peripetie moc nevymýšlely. Pravidla jsou dodnes
stejná, jen prošla lehkými úpravami. K drobným ústupkům třeba patří, že v ženském družstvu může cvičit muž
a v mužském žena. K zásadnější změně u stříkaček došlo
v období 2020/2021. Od té doby musí všechna družstva
při soutěžích používat jen jednu společnou stříkačku.
A to bývá pro strojníky, kteří na ní nejsou zvyklí, horší.
Stříkačky
Zbelítovští hasiči dodnes používají starou
stříkačku PPS12 z roku 1972. Sice už jenom doma
při trénování, ale nedají na ní dopustit. Prodělala
generálku a slouží dobře i mimo soutěže. Hasiči s ní
třeba vytahují vodu ze zaplavených sklepů, studní, využívají ji při zásazích. V záloze mají ještě další novější
stříkačku — typ PPS18. Jenže se ukázalo, že pro ně
byla při soutěži moc rychlá. Přece jenom, už trochu
zestárli a zběsile sprintovat se jim už tolik nechtělo.
A úspěch na soutěžích s touto stříkačkou závisel na
stálém sehraném týmu kluků, kteří uměli rychle běhat
a pravidelně trénovali. Padl návrh, že s touto rychlejší
stříkačkou bude trénovat družstvo B „mlaďáků.“ Jenže
se nepodařilo sestavit stálý a ochotný tým do toho jít.

Současní mladí kluci hrají hokej, florbal a hasičina pro ně už není
populární. I na soutěžích to je dnes horší než bývalo. Účast týmů je
slabá, jezdí jich pořád míň. A své udělal i covid. Dříve soutěžilo
klidně i 40 družstev v 8 kolech. Po vyhlášení se na chvíli sedlo
a popovídalo. Dnes probíhá tak 5 až 6 kol a týmy po vyhlášení ihned
odjíždějí domů. Vytratil se kolem toho takový ten společenský
život. Přesto si Milan Novák na jednu úsměvnou historku vzpomněl.
„Kdysi po noční soutěži v Bojenicích jsme se všichni Zbelíťáci
zdrželi u muziky. Oba týmy mužů a jeden děvčat –celkem 21 lidí
v modrých dresech. Byli jsme všude a bylo nás hodně.“ „Vy jste jak
modrý mor, řekla nám do mikrofonu zpěvačka.“
Vytoužený hattrick
V pohárových soutěžích od roku 2016 do roku 2021 vyhrál
zbelítovský tým celkem pětkrát finále. V roce 2018 už měl vytoužený hattrick na dosah, ale vyfoukl jim ho Cígler team. Dočkali se až
vloni v září v Milenovicích a radost nebrala konce. A jak vidí hasiči
svoji další budoucnost? Soutěžit chtějí dokud to půjde, ale
následovníky za sebe zatím nemají. I letos vyjedou na pohárovou
soutěž a uvidí, jestli v sérii vítězství budou pokračovat. Jedno
z kol této soutěže proběhne 2. července doma ve Zbelítově.
„Moc děkujeme panu Václavu Řehořovi (st.) za to, že nás
tenkrát jako děti přivedl k tomuto skvělému sportu. Díky jeho
radám, podpoře i dobré partě, bez které by to nešlo, a také
vydatné podpoře pana Karla Kothery, nás to bavilo a vydrželi jsme
u toho až dodneška,“ uzavřel starosta hasičů Jaroslav Chvojan.

Na fotografii z roku 1995 (zleva vzadu): Václav Kortan, Milan Novák, Jan Buzek
Luboš Chvojan. (Vpředu zleva): Petr Řehoř, Jaroslav Chvojan, Václav Řehoř (ml.).

Na fotografii z roku 2021 (stojí): Otomar Říha, bývalý starosta SDH Karel Kothera,
Milan Novák, Václav Řehoř (st.), Petr Zelený. (V pokleku): Ladislav Medenci, Matěj
Hrůza, Lukáš Zelený a Jaroslav Chvojan.

Eva Taterová
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Závěr roku 2021
Otužilci se koupali již po desáté

Teplota vzduchu +7 stupňů Celsia, teplota vody
v rybníku +3,5 stupně. Nic nepřekonatelného pro sedmnáctku otužilců, kteří se vloni na Štědrý den odpoledne
přijeli do Zbelítova vykoupat. Na hrázi rybníku pod
hospodou proběhl již jubilejní desátý ročník Namáčení.
Nevšední otužilecké podívané, která pravidelně zpestřuje Štědrý den odpoledne. Diváci si jí nenechávají ujít
a i tentokrát přišli v hojném počtu. Fandit, obdivovat,
podpořit přátele nebo jen tak potkat sousedy a popřát.
Zakladateli proslulého Namáčení jsou Tomáš Kotrba
a Jaroslav Štědronský. Před deseti lety o Vánocích se rozhodli vyzkoušet ponor do ledové vody v rybníku Zlatina.
Zážitek to byl zcela výjimečný a rozhodl tuhle zkušenost
napřesrok zopakovat. Zlatinu jenom vyměnili za rybník
uprostřed vsi pod hospůdkou. Do ledové vody se jich tehdy
ponořilo už šest. Následující roky počty otužilců střídavě
stoupaly. V roce 2019 se jich ponořilo rekordních 20. A to
je meta, kterou by si přáli oba zakladatelé ještě překročit.
Ostatně, oba se svorně namáčejí každý rok a ani jednou
nevynechali. Přesnou statistiku všech proběhlých let Namáčení vede Jarda Kotrba. Konto jeho ponorů jich čítá devět.

Fotografování a křest nováčků
Celé namáčení už má lety svůj propracovaný scénář.
Převlékání probíhá v budově přilehlé mateřské školy. Následuje
krátký vítací projev a samozřejmě společná fotografie všech
statečných na hrázi rybníku. Kdo se chce namočit úplně poprvé,
nemine ho křest otužilců. Ten provádí Tomáš Kotrba polévkovou
naběračkou. Vodou z rybníku pěkně pomalu polévá jednoho
nováčka po druhém. A pak už se všichni vrhají do ledové vody.
Svižněji, opatrněji, někdo plave, jiný chodí nebo jen tak postává.
Zkrátka každý tak jak nejlépe to cítí. Led za celých deset ročníků
sekal Jarda Kotrba jen dvakrát — někdy před čtyřmi lety a nyní.
Pokud je velká zima, rozdělá na hrázi i oheň. To při tomto
posledním ročníku ale nebylo třeba.
Do vody mezi ledové kry se ponořilo 17 otužilců,
pět z nich bylo místních. Pro nováčky Šimona Ludvíka, Viléma a
Miroslava Horákovi to byla premiéra, s níž se fajnově popasovali.
Plující kry ledu byly zdrojem zábavy a také skvělou pomůckou
k vylepšení pózy při fotografování. Zdravé otužování je stále
populárnější a posledních pár let zažívá veliký boom. Namáčení
otužilců ve Zbelítově tak má náskok, který proběhlých deset
ročníků dokazuje.
Eva Taterová

A kdo se namáčel?
Lada a Ladislav Benešovi
František Hadáček
Miroslav a Vilém Horákovi
Kamil Horek
Matěj Hrůza
Jan Kočovský
Jaroslav a Tomáš Kotrbovi
Petr Kozák
Marek Krejčí
Šimon Ludvík
Petr Matoušek
Václav Novák
Ondřej Šimánek
Jaroslav Štědronský
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Ohlédnutí za loňským rokem aneb rok 2021 ve zkratce
Václava Přibylových, žehnal obecní prapor, položil
věnec u pomníku padlých. Vyhrávala Vysočinka
a lidé měli po dlouhé době příležitost sejít se a bavit.

LEDEN

•

Zastupitelé odsouhlasili podporovat provoz prodejny
potravin Jednoty ve Zbelítově měsíční částkou
10 000,- Kč a tím zachovat její existenci v obci.
Financování začalo probíhat od ledna 2022.

•

Na louce pod MŠ se konalo druhé kolo pohárové
soutěže hasičů okresu Písek a domácí hasiči zvítězili.

•

Na technické části budovy mateřské školy došlo
k výměně střechy.

•

Do jedné z uvolněných místností bývalého obecního
úřadu přestěhovali hasiči svoji klubovnu. Ta bývalá teď
slouží jako sklad zásob pro pohostinství.

•

•

Na novoroční výšlap kolem Zbelítova vyrazily členky
ČSŽ. Vzhledem k hygienickým nařízením však individuálně nebo s rodinnými příslušníky.

14. července oslavili Marie a František Kotrbovi
kamennou svatbu — výročí 65 let od sňatku.
SRPEN

•

•

A kvůli těmto restrikcím se nekonaly žádné kulturní akce
— bál SDH, ČSŽ, dětský karneval ani maškarní průvod
obcí.
ÚNOR

Dětský myslivecký den uspořádali organizátoři
tentokrát na hřišti v Oseku. Vydařená a skvěle
zorganizovaná akce proběhla bohužel s mizivou účastí
dětí ze Zbelítova.

•

•

Dorazily symboly obce - vyšívaný znak a prapor se
stuhou. Obec je může oficiálně používat a používá.

•

Na louce pod mateřskou školou na vyřazeném sloupu
elektrického vedení vzniklo čapí hnízdo. Vloni ho čápi
jenom obhlíželi, tak snad už letos zahnízdí...
BŘEZEN

Jihočeský kraj přiznal obci dotaci 550 000,- Kč
na zateplení a fasádu hasičárny. Zrealizuje ji firma
Ladislava Klímy nyní jaře.
ZÁŘÍ

•

Zbelítovští hasiči vyhráli poslední kolo pohárové
soutěže v Milenovicích a získali tím vytoužený zlatý
hattrick.
ŘÍJEN

•

Práce pro obec vykonávala do konce března Ivana
Volfová a následně ještě do konce září roku 2021.

•

•

Firma Nowastav, a.s. zahájila opravu rybníku Dohoďák.
Opravila poškozenou hráz, výpusť a odtok vody.
Uprostřed rybníku vznikl malý ostrůvek, za své vzalo
7 vrb a 15 keřů. Práce byly hotové do konce června.

V přízemí mateřské školy praskla trubka a unikající
voda zaplavila přízemí včetně tělocvičny. Muselo se
větrat, tělocvičnu vymalovat a položit nové lino.

•

Blížící se volby do Parlamentu České republiky tak
proběhly výjimečně v obecní knihovně.

Půlnocí 26. března odstartovalo v celém Česku sčítání
lidu, domů a bytů a ukončeno bylo 11. května.
DUBEN

•
•

Začalo cvičení Aby záda nebolela, s Dášou Kardovou.

•

Od 1.dubna až do 31. března následujícího roku
pracovala pro obec Marta Nyiriová.

•

•

Jednota začala rekonstruovat místní prodejnu potravin
a na necelý měsíc ji uzavřela.

Zastupitelé schválili vyhlášku č. 1/2021, která zvýšila
poplatek za svoz komunálního odpadu na 600,- Kč za
osobu, s platností od ledna následujícího roku.

•

A schválili i opravu části silnice a můstku přes potok
u Dohoďáku. S opravou začala firma Strabag v březnu
následujícího roku.

•

•
•
•

2

Obec odkoupila 450 m pozemků do svého vlastnictví.
Již 6. rokem ozdobily Zbelítov vycpané čarodějnice.
Bylo jich 25 a všem kralovala Babišdějnice.

•
Na plotu mateřské školy se postupně objevily dvě •
výstavky výkresů dětí z Mateřské školy Skřítci — na téma
Velikonoce a pálení čarodějnic.

•

Na celou sezónu ozdobilo Zbelítov 7 malovaných
s květinami.

•
•

Hasiči vybírali železný šrot a sebrali ho 6 tun.

•

Kovový znak obce o rozměrech 120 x 80 cm byl umístěn
naproti prodejně Jednoty. V noci svítí a svoji velkou
premiéru zažil při setkání rodáků obce.

•

Do mateřské školy se v řádném termínu zapsalo 1 dítě.
V září jich 5 odešlo do školy.

O Velikonocích platil tvrdý lockdown a
koledovat.
KVĚTEN

ČERVEN

•

•

Na Spanilou jízdu velocipedistů se startem i cílem
ve Zbelítově vyjeli již popáté nadšenci z různých koutů
Česka.
ČERVENEC
O pouti proběhlo dlouho připravované setkání rodáků
obce. Hromadná akce s celodenním bohatým programem
přilákala do Zbelítova hodně lidí. Křtila se kniha
Zbelítov, historie a současnost, autorů Ludmily a

Obec odkoupila do svého vlastnictví 1,2 ha pozemků.
Do digitální podoby byly převedeny 4 obecní kroniky.
Na webu obce budou dostupné od letošního roku.

•

Redaktor Petr Kronika z rádia České Budějovice
natočil s manželi Přibylovými 3 díly—o jejich knize,
obci, kronikách a životu ve Zbelítově.
LISTOPAD

•

ČSŽ odeslal Dlabajovým do Mikulčic dar 15 000,- Kč.
Rodině s 2 malými dcerami, které tornádo úplně
zničilo dům.

•
•

Spisovatel Zdeněk Klásek pokřtil Jihočeské pohádky 2.

•
•
•
•

Dřevěný přístřešek prošel za celý rok 5 proměnami.

kol

nesmělo se

Obec Zbelítov poslala obci Tvrdonice u Hodonína
dar 15 000,- Kč na zmírnění následků řádění tornáda.

Advent zahájila starostka obce rozsvícením stromu,
zazpívaly děti z Kosteláčku a všechny členky ČSŽ
zarecitovaly básničky. V betlému přibyl slon, nad ním
v koruně stromu andílek a u kapličky anděl v životní
velikosti.
PROSINEC
Mikuláš, andělé a čerti vyrazili po vsi na pochůzku.
Zbelítovské namáčení absolvovalo 17 otužilců.
V závěru roku měla obec 336 trvale přihlášených
obyvatel a 127 popisných čísel. V roce 2021 se narodily 2 holčičky, zemřeli 3 muži a 5 žen. Sňatek uzavřely
2 páry. Nejstarší obyvatel obce oslavil 88 let.
Eva Taterová
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Životní jubileum oslavili

V plánu je pár akcí

(a souhlasili se zveřejněním)

Eva Taterová

55 let

Zdeňka Dubová

65 let

Jan Kubeš

65 let

Milan Žák

70 let

Jan Vysoký

80 let

Ivan Winter

85 let

2. dubna (sobota)
Veselý aprílový průvod
masek s muzikou
odpoledne od 13. hodiny
bližší informace na titulní straně

Vycpete a ustrojíte
svoji čarodějnici?
Pár dní před Filipojakubskou nocí zkrášlují Zbelítov
už šest let vycpané ježibaby

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

Narodila se

30. dubna (sobota)
snad dojde i na pálení čarodějnic

2.2. Šárce Chvojanové dcera Beáta Jílková

12. května (čtvrtek)
Zápis nových dětí do mateřské školy Skřítci
od 15,30 do 17,00 hodin
(podrobněji na straně 4)

2. července (sobota)
Soutěž o putovní pohár
hasičů okresu Písek 2022
Na louce pod mateřskou školou od 13 hodin

Obec Zbelítov hledá
s nástupem od 1. ledna 2023
•

novou kronikářku
obce Zbelítov

nebo

kronikáře

a

•

knihovnici nebo knihovníka
do obecní knihovny Zbelítov

Jde o dvě samostatné pozice. Podrobnější
informace a podmínky sdělí případným zájemcům starostka obce. Kontaktovat ji můžete
osobně nebo telefonicky na čísle 724 180 164.
Své nabídky můžete zasílat i elektronicky
na email starostka@zbelitov.cz

Jaro už je v plném proudu a velikonoční
týden začíná za několik dní. A na tohle téma
je vyparáděný i dřevěný přístřešek. Krásně
naaranžované rozkvetlé stromky, pomlázka
s vajíčky, zajíc se zaječicí i slepička v košíku
a květiny.

Tak mějte všichni krásné Velikonoce!
Eva Taterová
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