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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám všem ještě znovu
poděkovat, jak jste zvládli období nouzového stavu a s ním spojená opatření a
omezení. Bohužel, toto nelehké období
velmi negativně zasáhlo do rozpočtů obcí
v celém Česku. Na straně příjmů, přidělovaných státem, tak způsobilo razantní
propad. V rozpočtu naší obce odhaduji
reálný celkový schodek do konce letošního roku okolo 960 000,- Kč. A to je při
rozpočtu cca 4 900 000,- Kč na straně
příjmů ztráta zcela zásadní. Vláda a poslanci v dalších krocích sice schválili obcím kompenzaci ve výši 1 200,- Kč na
obyvatele, ale to nám výše uvedenou
ztrátu zdaleka nevyrovná. Suma přiznané
kompenzace pro naši obec sice čítá cca

415 000,- Kč, ale stále zůstává propad
přes 500 000,- Kč. Já stále pevně doufám, že do konce roku se vše postupně
vrátí nebo alespoň hodně přiblíží k normálu a nebudeme nuceni naplánované
investiční akce rušit.
V současné době jsme v zastupitelstvu rozhodli omezit veškeré výdaje
pouze na nejnutnější a některé jsme
pozastavili úplně. Nicméně, na dvě investiční akce máme schválené dotace, a
proto je musíme bezpodmínečně dokončit. Jde o parkovou úpravu loučky proti
obecnímu úřadu a odbahnění rybníku
Dohoďák. Věřím, že se obojí podaří v
zadaných termínech dobře a bez problémů zvládnout.

Chtěla bych Vám také oznámit,
že jsem dostala nabídku kandidovat do
Zastupitelstva Jihočeského kraje za
hnutí Starostové a nezávislí. Tuto nabídku beru jako velkou výzvu a rozhodla jsem se ji po zralé úvaze přijmout.
Myslím, že je dobré pokusit se uspět a
využít příležitost udělat pro náš milevský region něco víc. Na kraji se mimo
jiného rozhoduje o řadě dotací, na
které bychom mohli dosáhnout. Volby
do krajských zastupitelstev proběhnou
letos na podzim.

Děkuji Vám a přeji krásné a
klidné prožití letních prázdnin.
Markéta Honzíková, starostka obce

Spanilou jízdu velocipedistům nepřekazil ani déšť
V sobotu 20. června lilo jako z konve
celý den. Zkrátka počasí, že by psa nevyhnal.
To ale vůbec neodradilo příznivce starých vyšperkovaných velocipédů a opět po roce se
sjeli do Zbelítova. Již počtvrté vyrazili krátce
po poledni společně na svých bicyklech,
v dobových kostýmech na spanilou jízdu kolem
Milevska. A jak jinak než pěkně pospolu.
S ohledem na vyloženě nepříznivé počasí se na
cestu vydalo jenom 14 cyklistů. Ostatní raději
zvolili suchou jistotu – přesun do cíle v Líšnici autem. Hlavním organizátorem a zakladatelem akce je sportovec a propagátor jízdy na
vysokém
kole
Jarda
Kotrba.
Spolu
s kamarádem Vaškem Dolejším založili tuhle
cyklistickou veteránskou tradici před třemi
lety a pokračují úspěšně dodnes. Za vydatné
pořadatelské podpory početné rodiny Jardy
Kotrby.
Vytrvalý déšť nadělal v sobotu pořadatelům hodně vrásek. Od rána pršelo jen se lilo,
a to stejné až do večera zobrazoval radar.
Pořadatelé si tak oprávněně dělali starost,
jestli do Zbelítova na start vůbec někdo přijede. Ten se odehrával v sálu kulturního domu
mezi půl desátou a jedenáctou hodinou. Jaké
však bylo milé zjištění, když Jitka Kotrbová
napočítala na startovací listině 40 zapsaných
účastníků plus jedno dítě. A to netušila, že
později v Líšnici přibydou ještě další. Kamarádi velocipedisté zkrátka drží basu a ani tentokrát nezklamali. Většina z nich však díky deštivému počasí dorazila výjimečně bez svých
opečovávaných bicyklů. Letošní počet účastní-

ků tak byl jen o sedm nižší než před rokem. Vloni vyjelo za nádherného počasí 44 účastníků a 4 děti. A odkud vlastně do Zbelítova přijížděli? Z Milevska,
Písku, Tábora, Českých Budějovic, Berouna, Plzně, Zdíkova. Bohumil Malý
třeba až ze Zahořan u Králova Dvora.
Vyrazila čtrnáctka statečných
Než se však cyklisté vydali na nelehkou a extrémně mokrou trasu, nejprve se na startu občerstvili. Pořadatelé a někteří účastníci připravili něco
málo k snědku a v místní hospůdce gulášovou polévku. Zajištěn byl harmonikář, doprovodná vozidla na cestu i veselé závěrečné vystoupení
„zbelítovských mažoretek.“ Jarda Kotrba s Vaškem Dolejším přivítali své kolegy a krátce nastínili itinerář trasy. Ta se rok, co rok mění, ale start i cíl je
vždy ve Zbelítově. Zpravidla čítá nenáročných 20 kilometrů. Po ujetí zhruba
poloviny je v hospůdce cestou pauza na oběd i s posezením při harmonice.

Na startu ve Zbelítově vydatně lilo

-et-

Pokračování na str. 2...

Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé mají zákonnou povinnost
společně zasedat nejméně jednou za tři měsíce. Splnili ji ve čtvrtek 14. května v podvečer v
sálu kulturního domu za zpřísněných hygienických opatřeních –použití dezinfekce, ochranných roušek a povinné rozestupy. Šlo o druhé
letošní zasedání zastupitelů.

Modernizace knihovny
Schválili modernizaci stávající výpočetní techniky v místní knihovně. Na tuto investici
získala Městská knihovna v Milevsku dotaci pro
regionální knihovny. Celkové pořizovací náklady činily 20 470,- Kč, z toho poskytnutá dotace
14 000,- Kč. Novou techniku dodala a instalovala firma W Partner Bechyně. Ta s obcí řadu
let spolupracuje, vybavovala ji výpočetní technikou, je správcem této techniky i webových
stránek obce.

Pokračování ze str. 1…

Spanilou jízdu velocipedistům nepřekazil ani déšť
A obdobné to bylo i letos. Jenže neustále vydatně lilo, a tak v pláštěnkách
a nepromokavých bundách vyjelo v pravé poledne ze Zbelítova jenom 14 cyklistů.
Všichni ostatní se do cíle přepravili auty. Ze Zbelítova směřovala trasa do Milevska, dále po hlavní silnici na Písek, s odbočkou u Agri Trading do Líšnice. V tamní
vyhlášené hospůdce čekalo na účastníky kromě výborného oběda i velmi příjemné
překvapení. Šest dalších kolegů z Písku přijelo rovnou tam vlakem. Své bicykly pro
tentokrát nechali doma. Díky tomu dosáhl celkový počet bicyklistů 47 a všech
účastníků akce 53. Společně poseděli a zazpívali si s harmonikou. Na tu jeden kousek za druhým vyhrával Martin Stehlík. Dobrá nálada tak bleskurychle nabírala na
obrátkách. Kdo byl ustrojen v dobovém kostýmu, ten musel povinně podstoupit
společné fotografování.

Dva projekty s dotací + jeden nově
Zastupitelé pověřili starostku obce
zadávacím řízením na rekonstrukci rybníku
Dohoďák. Jde o jeden ze dvou projektů, na
který byla obci přiznána dotace a musí se tedy
zrealizovat. Půjde o vybagrování rybníku,
opravu hráze, výpustě a odtoku vody. Nyní
probíhá výběrové řízení na dodavatele, aby se
mohlo začít co nejdříve. Rybník je už delší
dobu vypuštěn a divoké hospodářské příbytky
podél potoka už skoro zmizely.
Druhým projektem, který musí být také
zrealizován a má přiznanou dotaci, je parková
úprava loučky proti stávajícímu obecnímu úřadu. Vysázeny už jsou stromy, keře a trvalky.
Doplnění mobiliářem se počítá nejpozději do
konce srpna.
Rozpočtované náklady činí
498 000,- Kč, z toho dotace od Jihočeského
kraje 290 000,- Kč.
Úplně zčerstva má obec přiznanou
dotaci na pořízení nových vrat k budově hasičárny. V předposledním červnovém týdnu zasedalo zastupitelstvo Jihočeského kraje a schválilo obci dotaci ve výši 41 000,- Kč. Celkové
náklady na pořízení nových vrat jsou plánované
na 78 000,- Kč.
Do konce letních prázdnin bude kompletně přestěhován obecní úřad do nově zrekonstruované budovy.
-etKoronavirus
znemožnil
stavění
máje i pálení čarodějnic 30. dubna.
Hasiči sice májku
vztyčili, ale zcela bez
přihlížejících diváků.
Nekonal se ani svoz
vycpaných ježibab po
vsi a jejich následné
spálení na hranici.
Tradice vycpaných babizen, které hospodyňky
samy vyrobí a vystaví na obdiv, proběhla letos
ve Zbelítově už pátým rokem. Oproti loňským
38 ježibabám se jich letos objevilo bohužel jen
12. Jedna však hned následující den zmizela, a
tak jich čarodějnický
inspektor napočítal jen 11.
Posuďte sami,
jak se letošní
babizny autorkám vydařily.

Kdo byl dobově ustrojen, musel pózovat na společné fotografii

foto –archiv-

I cesta zpátky byla jedna veliká voda. Počasí se neumoudřilo, a není divu,
že jí absolvovala jen hrstka statečných. Mezi nimi i druhák David Erfaňuk. Vysoké
kolo na míru mu před léty vyrobil jeho děda Jarda Kotrba. David tak na něm svoji
první spanilou jízdu zvládl ještě v předškolním věku.
Finále se zbelítovskými mažoretkami
I samotný závěr celé akce v sálu kulturního domu ve Zbelítově byl těžce
pohodový. Odpočinek, posezení při dobrém jídle, pití, zpěv s harmonikou. A konstatování, že navzdory celodennímu lijáku se letošní spanilá jízda velmi vydařila.
Než se všichni spokojeně rozjeli domů, proběhlo na parketu zábavné grand finále.
Vystoupila skupina místních žen a děvčat, které Jarda Kotrba pojmenoval jako
„zbelítovské mažoretky.“ Děvčata parodovala televizní pořad Tvoje tvář má známý hlas, který v premiéře předvedla už o loňském Silvestru. Na parket tak opět
vtrhl Jožin z Bažin, Vilém, který v noci peče housky a přes den má svoji ženu málo
rád. V klipu Jedeme dál, diváci sledovali manželskou hádku a také se dozvěděli,
proč Filip Brabec v duetu s Karlem Černochem chtěl být víc než přítel Tvůj. Celé
vystoupení završila pečlivě předvedená kočičí přehlídka. Děvčata v kostýmech
koček opět skvěle zazářila a v samém závěru odhazovala svoje svršky. Celé dění na
parketu glosoval a svým komentářem pohotově doplňoval moderátor Petr. Není
divu, že domů se nikomu moc nechtělo a zdrželi se až do večerních hodin.
Organizátoři spolu s účastníky děkují osazenstvu hostince v Líšnici a hospůdce ve Zbelítově za skvělé přijetí a pohostinnost. Děkují také Obecnímu úřadu
ve Zbelítově za poskytnutí sálu v kulturním domě a za rok se těší na viděnou . –et-

Přehlídka letošních čarodějnic
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Hasičata už umí poskytnout první pomoc

Ve středu 19. února se mladí hasiči vydali poprvé novým
hasičským vozem do Přeborova na ukázku práce rychlé záchranné
služby. Ukázku vedl písecký záchranář Václav Diopan spolu s řidičem
písecké záchranky Janem Kočovským. Dětem nejdříve ukázali veškeré vybavení záchranného vozu a poté se všichni společně vydali do
místního kulturního domu shlédnout názornou ukázku poskytnutí
pomoci. Záchranáři předvedli například práci s defibrilátorem, resuscitaci, uvedení člověka do stabilizované polohy. Celkově provedení první pomoci tak, aby to děti dobře pochopily. Ty si pak vyzkoušely stabilizovanou polohu i ležení ve vakuové matraci, nezbytné pro
znehybnění člověka při převozech sanitou nebo vrtulníkem. Děti byly
také obeznámeni s aplikací pro mobilní telefony
"Záchranka", která může
komukoliv v nesnázích
zachránit život. Tato aplikace dokáže lokalizovat
člověka podle GPS a záchranáři tak přesně vědí,
na jaké místo mají vyjet.

Záchranáři předvedli první pomoc

Poslední čtvrtletí tohoto školního roku velmi poznamenala koronavirová pandemie. Opatření vlády nás zastihlo
začátkem jarních prázdnin. Stejně jako pro všechny ostatní i
pro nás byla tohle nová situace. Naplánované akce musely být
postupně rušeny. V průběhu uzavření školky jsme zajišťovaly
drobné opravy, natírání, jarní úklid uvnitř budovy i areálu venku. Přípravu nových záhonků s květinami, zeleninou a bylinkami. Ty se učí děti poznávat podle vzhledu, vůně a také o ně
pečovat. Před opětovným nástupem dětí do školky jsme provedli důkladnou dezinfekci prostor a hraček. Probíhal také
netradiční zápis dětí na nový školní rok. Během vypsaného
termínu se přihlásilo pět nových dětí, z toho čtyři holčičky.
Čtyři děti jsou ze Zbelítova, jedno z Hrejkovic. Všechny jsou
narozené v roce 2017. Dvě děti dovrší věk tří let v listopadu a
do té doby má školka kapacitu naplněnou. Do doby dovršení tří
let věku dítěte se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje za každé
dvouleté dítě o dvě. Pro nový školní rok je do školky zapsáno
dvacet dětí. To je oproti právě končícímu roku o dvě děti více.
V září odchází do základní školy tři děti.
V pondělí 25. května se mateřská škola znovu otevřela. Nastoupilo deset dětí, ostatní děti si rodiče rozhodli ponechat doma. Na pondělí 1. června, tedy na Dětský den, jsme
měly pro děti nachystaný program na oslavu jejich svátku. Na
zahradě si mohly vyzkoušet skok v pytli, věšení prádla, hod
míčkem na cíl, zatloukání kladívkem, nošení vejce na lžíci. Za
nadšení a vynaloženou snahu si všechny vysloužily medaili
z perníku, kterou pro ně upekla Kačka Erfaňuková. A společně
si pochutnaly i na polárkovém dortu. Domů si pak odnášely
omalovánky, bonbony, kluci autíčko a holčičky malou vílu. Další
dopoledne mohly venku konečně vyzkoušet nové koloběžky od
Ježíška. A s dalšími dětskými odrážedly a různými vozítky prožít dopoledne s dopravní tematikou.

foto/text Roman Novák,
vedoucí mladých hasičů

Zdeněk Klásek pokřtil další knihu. Poslední kniha pohádek zbelítovského spisovatele Zdeňka Kláska byla od loňska stále bez kmotra. Nejprve
nebyla ke křtu příležitost a pak vše zastavil koronavirus. Od neděle 21. června už je ale všechno jinak. Kmotrem knihy Jihočeské pohádky, se stal herec a
moderátor Václav Vydra a křest proběhl na jeho farmě v Malčanech. Václav
Vydra je kmotr opravdu ten nejpovolanější. Jako král totiž vládne již pátým
rokem Jižním Čechám pohádkovým. Královské žezlo převzal od Zdeňka Trošky, který před ním kraloval deset let. Kniha Jihočeské pohádky je k mání
v milevském knihkupectví, Infocentru, Milevském muzeu nebo v Klášterním
obchůdku. Vypůjčit jde i ve zbelítovské knihovně, které autor vždy každý
svůj výtisk daruje. Na snímku Zdeněk Klásek s králem, jeho kancléřem, vévodkyní a vévodou z Valdštejna a ostatními dvořany.
foto –archiv-/-etZbelítovský zpravodaj 2/2020 • strana 3 •

Z mateřské školy Skřítci

Ve čtvrtek 25. června odpoledne jsme se společně
rozloučili s našimi předškoláky. Zábavná akce pro děti s Krejčíkem Honzou byla kvůli dešti bohužel přesunuta ze zahrady do
tělocvičny v přízemí mateřské školy. Krejčík Honza zapojoval
do své show všechny příchozí. Pomocí otázek, hry s barevnými
polštářky a pohybu při zpěvu jeho písniček. Závěr patřil třem
předškolákům, kteří se rozloučili se školkou a po prázdninách
nastupují do nové školy. Pro každého z nich jsme připravili
úkol. Po jeho splnění byly děti ostužkovány a pasovány na školáky Krejčíkem Honzou a jeho obřími rukavicemi. Domů si odnesly upomínkové dárky na naši školku.
Během letních prázdnin bude probíhat malování ve
všech
prostorách
školky. Nový školní
rok tedy zahájíme
v nově vymalovaných a naklizených
prostorách a všichni
doufáme, že nás
čeká rok ve zdraví a
úspěšný
v
uskutečňování
našich plánů.
Za mateřskou školu
Skřítci, ředitelka
Hana Maťhová

Životní jubileum oslavili

Víte co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním)

Pořádání společných akcí s větším počtem lidí stále
ještě nelze dopředu s jistotou naplánovat. Členky zbelítovského českého svazu žen se proto rozhodly uspořádat zatím alespoň jednu z nich. Pojmenovali ji

Luboš Kašpar

50 let

Jiří Uhlíř

65 let

Bedřich Frydrych

70 let

Jiřina Suchanová

75 let

Marie Kotrbová

85 let

B l a h o p ř e j e m e !

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
a určená bude dětem všeho věku.
Uskuteční se v sobotu

29. srpna odpoledne. Do Zbelítova

přijede několik členů mysliveckého sdružení.
Celé zábavné, soutěžní a pro děti naučné sobotní odpoledne

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

Narodili se

se totiž ponese na

téma myslivost. Mimo jiného dojde tře-

ba na ukázku paroží, určování stop zvěře a možná i střelbu ze
vzduchovek…
Za splněné úkoly budou děti dostávat

12.2. Veronice Volfové dcera Sofie Lívancová
5.4. Monice Hrůzové syn Tobiáš Jedlička

drobné odměny.

na loučce pod prodejnou potravin, a také v přilehlém okolí.
Celé dění se i tentokrát odehraje

10.6. Nikole Drazdíkové syn Eliáš Kadlec

Vzpomínky

Po skončení celé akce chtějí pořadatelky v nastavené
pohodě ještě chvíli pokračovat. Všechny příznivce dobré nálady tak srdečně zvou

na

∙ Dne 4. května uplynulo 35 let od chvíle, kdy navždy
odešel z tohoto světa náš tatínek
pan Jaroslav Kortan ze Zbelítova.
Letos 11. června by se dožil 100 let.

∙ Dne 9. června by se dožil 70 let jeho syn
pan Jaroslav Kortan z Náchodu u Tábora
a rodák ze Zbelítova.

POSEZENÍ DO HOSPŮDKY

Kdo bude mít chuť zajít a třeba si i zazpívat při harmonice,

přijede harmonikář. V plánu je také společné promítání videozáznamů:
bude srdečně vítán. Všem vyhrávat totiž

z letošního průvodu maškar Zbelítovem + loňského
zájezdu do Rakouska. Obojí pořídil a skvěle zpracoval
Bedřich Rybák, ale zatím nebyla šance společné promítání
prezentovat.
Sledujte plakáty, přesný termín konání akce, začátek a další
informace pořadatelky včas zveřejní.
-et-

Kdo jste je znali a měli rádi,
věnujte jim tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina Petříkova, Kortanova z Tábora,
Volfova, Kortanova a Dubova

18. července (sobota)
SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ
OKRESU PÍSEK 2020
na louce pod mateřskou školou
nástup družstev ve 12,30hodin
začátek ve 13 hodin
soutěž mužů a žen v kategoriích Open/Klasik

Poděkování
∙ Dne 16. června uplynuly již tři roky, kdy nás bez
slůvka rozloučení opustil pan Jiří Kubec ze Zbelítova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají sousedé a kamarádi

Český svaz žen ve Zbelítově velmi děkuje všem občanům, kteří v počátečním období nouzového stavu pomohli při
výrobě ochranných roušek. Ať už finančně, materiálně, organizačně zajišťováním materiálů, vlastním šitím nebo jakoukoliv další pomocí. Velmi si toho vážíme! A zároveň jsme rády,
že díky lidské solidaritě a skvělé souhře se ušité roušky dostaly ke všem rychle a včas.
Zdena Dubová, předsedkyně ČSŽ
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