ZBELÍTOVSKÝ
zpravodaj

číslo

ročník XI.

číslo

2

23. června 2021

čtvrtletník

Milí spoluobčané,
za pořádáním akcí, ke kterým setkání rodáků bezesporu patří,
stojí vždy spousta práce, času a energie. Akce tohoto formátu se plánují a sjednávají s velkým časovým předstihem, často rok i dva dopředu. A
ve finále vždy s nejistým výsledkem. Ten může totiž pokazit třeba
počasí nebo další nečekané okolnosti. Všechny čtyři organizační složky,
které se na letošním setkání rodáků pořadatelsky podílejí, měly pozici
zhoršenou o nejistou situaci, způsobenou covidem 19. Ještě donedávna
nebylo vůbec jisté, bude-li tohle hromadné setkání lidí povoleno. Jsem
ráda, že se zdravotní situace stále zlepšuje, restrikce uvolňují a na
setkání v neděli 4. července tak může dojít. Spolu se všemi pořadateli
Vás srdečně zveme, protože naší největší odměnou za vynaložené úsilí
je, když se sejde co nejvíc lidí a budou se dobře bavit.

výtisk zdarma

Kniha o Zbelítovu
čeká na budoucí majitele

Za všechny pořadatele starostka obce Markéta Honzíková

Kniha Zbelítov, historie a současnost, autorů
Ludmily a Václava Přibylových už čeká na své budoucí majitele. Zatím si pěkně vyskládaná hoví v bývalé
kanceláři starostky obce. V průběhu měsíce května ji

do

Zbelítova

dodala

Nová

tiskárna

Pelhřimov,

spol. s. r.o. v počtu 500 kusů.
Kniha má 232 stránek, 21 kapitol a některé
kapitoly mají ještě několik oddílů. V knize je
180 černobílých a 290 barevných fotografií, kopie
55 různých dokumentů, 13 map a mapek, 6 kopií
malovaných

obrazů

domů

a

2

básně

složené

Zbelítovskými. K zakoupení bude hned po slavnostním křtu, který je důležitou součástí programu
setkání rodáků. Kniha se bude prodávat za 350,- Kč.
-et-

Informace ze zasedání zastupitelstva
V uplynulém čtvrtletí se na svém
zasedání sešli zastupitelé 23. dubna a
14. května. Starostka obce jim sdělila
svůj záměr dát si v příštím roce investiční klid - klid od budování. Řádně dokončit ještě akce, na které obec získala
dotaci, ale další projekty prozatím
neplánovat. Přece jenom loňský rok
i první letošní půlrok byla ekonomika
následkem pandemie koronaviru velmi
zasažena a zásadně oslabena. Následky
tohoto se dotkly každého z nás, včetně
obecního rozpočtu. Starostka chce proto
peníze v rozpočtu obce trochu šetřit a
vyčkat na obrat k příznivějšímu stavu.
Zastupitelé schválili závěrečný
účet obce za rok 2020, účetní uzávěrku
a účetní uzávěrku Mateřské školy Skřítci.
Souhlasili s návrhem smlouvy na věcné
břemeno vedení nízkého napětí -uložení
kabelu do země k číslům popisným 26 a
27.
Obec koupila pozemky
Souhlasili s odkoupením části
pozemků číslo 413/27 a 413/28 do vlastnictví obce. Jedná se o výměru 450 m2
za cenu 150,- Kč/m2. Zatím se podařilo
získat část z těchto pozemků, o dalším
prodeji se jedná. Jde o pozemky
při okraji obce směrem od Milevska.
V současné době, kdy zájem o nemovitosti raketově vzrostl, využili zastupitelé
tuhle nabídku získat pozemky do vlastnictví obce a ne spekulantů. Vlastníci
pozemků jsou z Prahy a Plzně a v katastru obce Zbelítov mají další zemědělské
pozemky. O jejich možném odkoupení
pro obec se bude ještě jednat.
Smlouva o služebnosti
Zastupitelé
vyhověli
žádosti
Martina Komárka a pověřili starostku
obce uzavřít s ním smlouvu o služebnosti. Dle ní si bude moci žadatel
vybudovat na pozemku obce a vlastními
náklady cestu ke svému seníku, který už
stojí na jeho pozemku.

Směna pozemků
Další schválená smlouva se týkala
směny několika pozemků mezi obcí
Zbelítov a Zdeňkem Komárkem. Ten při
legalizaci stavby čísla popisného 8
zjistil, že část zdi stavby stojí
na pozemku obce. Přišel proto za starostkou obce s návrhem směnit tento
pozemek za jiný a věc urovnat. Směna
pak ve finále zahrnovala víc pozemků,
ale ty si nebyly vzájemnou výměrou
přesně rovny. Obě strany se tedy
dohodly na doplatku 50 000,- Kč, které
Zdeněk Komárek obci Zbelítov uhradí.
Obec touto směnou nabyla pozemky
v okolí rybníku Dohoďák, které při
současné rekonstrukci rybníku přijdou
vhod. I tento krok zastupitelé podpořili
svým souhlasem.
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Nová střecha na mateřské škole
Vítězem
výběrového
řízení
na opravu střešní krytiny na mateřské
škole se stala firma Ladislava Klímy.
S opravou začne o prázdninách a hotovo
musí být do konce srpna. Půjde o výměnu původní části krytiny, která zastřešuje technickou část budovy. Na projekt
získala obec dotaci z Programu obnovy
venkova ve výši 300 000,- Kč. Rozpočet
na akci je 498 614,- Kč bez DPH. Tato
cena je vlivem koronavirové krize vyšší
než starostka původně předpokládala.
Hasičárna v novém kabátu
Obec
získala
také
dotaci
na
opravu budovy hasičárny ve výši
550 000,- Kč. Přiznal ji Jihočeský kraj
z titulu Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje. V plánu je
celou budovu zateplit a opatřit novou
fasádou. Výběrové řízení na zhotovitele
proběhe v průběhu léta.
Rybník Dohoďák
je před dokončením
Ke konci června bude dokončena
oprava rybníku Dohoďák. Prováděla ji
firma Nowastav, a.s. od poloviny letošního března. Rybník vybagrovala, opravila
hráz, vybudovala odtok a výpusť vody.
Uprostřed rybníku nově vzniká malý
ostrůvek. Firma Nowastav, a.s. nabídla
zrealizovat tento projekt za cenu
2 260 000,- Kč. Na celou akci přiznalo
Ministerstvo
zemědělství
dotaci
2 000 000,- Kč. Její plnění poskytne obci
až po finálním vyúčtování, které musí
být provedeno nejpozději do konce roku
2021. Tuto finanční situaci řešila obec
překlenovacím úvěrem.

Události
Znak obce v plné parádě
Při setkání rodáků bude mít
svoji premiéru i
velký
kovový
znak
obce
o
rozměrech
zhruba 120 x 80
centimetrů.
Umístěn je od
minulého týdne
na volném prostranství před
prodejnou
Jednoty.
Ukotven vysoko na sloupu elektrického
vedení je už z dáli dobře viditelný. A
skvělou podívanou nabízí i za tmy. Po
jeho obvodu je totiž umístěn světelný
řetěz, který obrysy znaku do tmy skvěle rozzáří.
Znak
pro
obec
zdarma,
svépomocí a v domácích podmínkách
vytvořil František Kotrba. Stejně jako
třeba
nedávnou
konstrukci
čapího
hnízda,
které
čáp
zatím
několikrát
obkroužil a dvakrát se
na něm uvelebil. Což
možná naznačuje, že
příští rok už k nám přiletí rovnou. -et-

V půli června práce na hrázi finišovaly

Víceúčelové sportovní hřiště
zatím v nedohlednu
Na louce pod mateřskou školou
je záměr vybudovat víceúčelové sportovní hřiště. Na jeho realizaci žádala
starostka Ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci. To ji však obci počátkem června
nepřiznalo. Dotačním titulem uspokojilo
pouze 500 žadatelů, dalších 800 žádostí
zamítlo. Projekt na hřiště se tedy
pozastavuje a o dotaci zkusí starostka
požádat opětovně za rok.
-et-

Pálení větví. Na louce pod mateřskou
školou pálil místostarosta obce Pavel
Chvojan a několik hasičů v sobotu 10. dubna
větve svezené z celé vsi. Tentokrát jich bylo
opravdu hodně a nad celým místem se tak
vznášel pořádně hustý dým.
-et- / foto Václav Přibyl

Srdečně Vás zveme

Zbelítovský zpravodaj 2/2021 • strana 3 •

O vycpaných čarodějnicích
Babišdějnice se stala celebritou
V týdnu před filipojakubskou nocí ovládají
Zbelítov už šest let čarodějnice. Objevují se jako houby
po dešti jedna za druhou. Vycpané ježibaby
v nejrůznějším provedení, velikosti i akci. Zbelítov je
touto nevšední přehlídkou už pár let proslulý. A tak
babiznami okrášlené domy, ploty i stromy obdivují
nejenom domácí, ale hojně přijíždějí i přespolní. Letos
sčítací komisařky zdokumentovaly 25 babizen a nad
všemi kralovala Babišdějnice.
Vycpat nějakou čarodějnici a někde u domu ji
vystavit na obdiv napadlo kronikářku Ludmilu Přibylovou
před šesti lety. 30. dubna navečer je pak hromadně naložit
a odvést na Pahorka. A tam na hranici definitivně zpečetit
jejich osud. První rok bylo babizen poskrovnu, ale už ten
následující se jich objevilo 16. Následující dva roky stále
přibývaly. V roce 2018 jich Zbelítov ozdobilo 28. Další rok
přinesl výskyt 38 čarodějnic a šlo o úplný rekord. Stále
vzrůstající počet však vloni zabrzdil covid. Pálení ohně a
shromažďování lidí bylo zakázáno a nekonal se ani žádný
jejich svoz. Snad i proto bylo k vidění jen 12 babizen.
Začíná se ale už blýskat na lepší časy. Letošní sčítání
přineslo výsledek 25 čarodějnic.
Když zradí navigace
Přímo na studni vedle obecního úřadu se majestátně
tyčila v životní velikosti Babišdějnice. Její postava i podoba se současným premiérem nešly přehlédnout. Prakticky
okamžitě se stala velmi populární zbelítovskou celebritou.
Z náprsní kapsičky saka jí vyčuhovaly tučné bankovky a na
krku nesla vzkaz: „Čau lidi, chystám se na Agroslet, dotaci
budu mít hned, čapí hnízdo už tu stojí, naplnila jsem kapsu
svojí, s STB nespolupracuji, na prezidentku kandiduji -Vaše
Babišdějnice.“ Jiná ježibaba se pěkně ze široka usadila
k rybníčku pod strom. Z kabelky jí vykukovaly dvě lahve
s becherovkou. Po neblahých zkušenostech z minula usoudila, že létat už raději nebude. Její lety totiž vždy končívaly rozplácnutím se o strom. Řídit koště s nějakým tím promile alkoholu měla potíže i Hůlova čarodějnice. Skončila
přímo v sudu a koukaly jí jenom nožky ve střevících.
„Sakra, já to věděla, navigace zradila,“ vysvětloval trefný
popisek. Ty se vůbec letos vyskytovaly hojně a situace
skvěle dokreslovaly. Třeba Řehořova čarodějnice na improvizované čtyřkolce ztvárňovala motocyklistu prchajícího
z Vrbětic. Popisek říkal, že raději chce vyhostit než upálit.
„To, že sedím tady doma, způsobila karanténa,“ stěžovala
si jiná. A další „kašlala na zákazy a hurá na Pahorka.“
„Covide, covide, kdy toto pomine?“ ptala se jiná.
„Léta kopu z vězení
tajnou chodbu pod zemí“
U stolečku s rumem a koňakem seděla další a lákala
k sobě na covid testovací místo. Jedna v pruhovaném mundůru na opačném konci Zbelítova už skoro vylezla ze země.
„Léta kopu z vězení tajnou chodbu pod zemí,“ hlásila.
Zasmát se musel každý, kdo pohlédl na čarodějnici
usazenou na improvizovaném WC. Kalhotky stažené až
ke kolenům a vůbec netušila, kam jen si tu roušku má dát.
A jak to bylo s ostatními ježibabami? Usadily se třeba
do koruny mohutného kaštanu, na ploty i vstupní branku,
hromadu kamení nebo do zahrady mateřské školy. Dvě si
vyjely na bicyklu a jedna si ustlala v dřevěné kolíbce.
A jiná, sama dřevěná, štípala za kolečkem dříví. Zkrátka,
všechny akční, nápadité a reagující na aktuální události
nebo nějak vystihující svého autora.
Eva Taterová
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a jejich letošní galapřehlídka
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Co je nového?

Troška velikonočních vzpomínek

Zbelítov zdobí malovaná kola

Velikonoční koledování před 70 lety

Jen málokdo si v poslední době nepovšiml barevných
bicyklů ozdobených květinami.
Po celé vesnici jich je
rozmístěno sedm a obec tak
skvěle zdobí. Zbelítov díky nim
zase o trochu více rozkvetl.

Ani o letošních Velikonocích
se nesměly děti vydat na svoji
tradiční koledu. V celé zemi stále
platil lockdown, který tuhle lidovou
velikonoční tradici už druhým rokem
zcela znemožnil. Marie Hrůzová
vzpomněla, jaká bývávala koleda
o pomlázce před 70 léty v Žemličkově Lhotě, odkud pochází. Mládenci
tam nevypláceli děvčata a panímámy
pomlázkou z vrbových proutků, ale
kuchyňskou vařečkou. Tu si ozdobili
krepákem a koledovali s ní od chalupy k chalupě. Odříkávali
přitom veršované povídání, při němž vařečkou poklepávali
na právě citovanou část těla.
–et-

Panímámo od sousedů, já jdu k Vám na koledu,
děvčata, babičky a tetičky, přidržte si sukničky,
našupám Vám zadničky.
Ťukám-ťukám na hlavu,
aby nikdy nebolela, aby dobře myslela,
Autory námětu
inspirovala soutěž Veselá kola,
která už několik let úspěšně
probíhá ve Veselí nad Lužnicí.

ťukám-ťukám na očka, aby bystrá byla a dobře viděla,
ťukám, ťukám na ouška, aby dobře slyšela,

ťukám-ťukám na ruce, aby zdravé byly ,
dobře vařily a aby bylo z čeho,
ťukám-ťukám na nožky, aby dobře běhaly a nikdy nebolely,
ťukám-ťukám tady vzadu a tam můžu přitlačit!

Hasiči sbírali staré železí

Dík za tenhle nápad i jeho
uvedení do praxe patří

Sběr železného šrotu po dvouleté přestávce byl téměř událostí

Po loňské covidové přestávce se vydali hasiči v sobotu
24. dubna po Zbelítovu sbírat staré železí. Jejich snažení přálo
Lídě a Vaškovi Přibylovým
a
Jitce a Jardovi Kotrbovým.
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celé odpoledne i slunečné počasí. Podařilo se vybrat cirka
6 tun železného šrotu, což naplnilo jeden a půl druhého

velkého kontejneru.

-et-

Jak se mají v mateřské škole?
Během měsíc a půl dlouhého uzavření všech mateřských
škol probíhalo v naší školce i nadále vzdělávání, ale distanční formou. Vzájemnou komunikaci s rodiči a dětmi jsme vedli převážně
přes společný email, kam jsme také ze školky posílali náměty na
činnosti dle našeho školního vzdělávacího programu „Rok se skřítky“. Z této spolupráce vznikly i dvě výstavy výtvarných dětských
prací na plotě školky, jejichž cílem bylo zaujmout a pohladit po
duši všechny kolemjdoucí v období Velikonoc a pálení čarodějnic.
V řádném termínu pro zápis dětí do mateřských škol na nový školní
rok se přihlásilo do zbelítovské školky jedno dítě ze Zbelítova,
které v srpnu dovrší dva roky. Naopak z mateřské do základní školy
odchází ze sedmi předškoláků pět, dvě děti mají školní docházku
odloženou o rok.

ku 1. června si děti na školní zahradě vyzkoušely činnosti
motivované tématem včel. Při těchto aktivitách získávaly
nejen různé poznatky, ale zároveň procvičovaly motorické dovednosti. Za projevenou aktivitu si zasloužily medaile z perníku ve tvaru květiny s včelkou, které pro ně
upekla a nazdobila paní Erfaňuková. K svátku si ještě
odnášely domů dárkový balíček s omalovánkami, pastelkami a čokoládou. Ve středu 9. června nám toto zajímavé téma a všechny naše otázky objasnil pan včelař svým
odborným výkladem a praktickými ukázkami.

Na čtvrtek 3. června jsme pro tyto děti připravili zábavné
rozlučkové odpoledne na zahradě mateřské školy s oblíbeným
klaunem Čikem. V úvodu jsme je za přítomnosti paní starostky
Markéty Honzíkové slavnostně pasovali na školáky. Na památku na

Společně s dětmi jsme se již začali zabývat
výrobou výtvarných prací na další venkovní výstavu na
plotě a vnitřní výzdobu školky na připravovanou akci
„Setkání

rodáků, občanů a přátel obce
Zbelítov.“ Tento den, tedy v neděli 4. července
bude ve školce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti 40. výročí jejího otevření. Přijďte
Děti si užily legraci s klaunem Čikem

zbelítovskou školku učitelky dětem předaly upomínkové dárky a
paní starostka jim věnovala dětskou knížku. Následoval veselý
taneční a soutěžní program s klaunem Čikem pro všechny děti a
ostatní přítomné. V dalším týdnu se děti podívaly na nové školní
prostředí a seznámily se s paní učitelkou.

se k nám podívat v době

od 13,00 do 15,30 hodin.

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová
foto –archiv mš-

Předškoláci se fotografovali
se svými učitelkami a starostkou obce
Slunečné počasí zábavě přálo

Během prvních čtrnácti červnových dní jsme se společně
seznamovali se životem a významem včel. Také v den svého svát-

(zleva vpředu): Míša Erfaňuk, Honzík Marek, Nelinka Pauli,
Leontýnka Procházková, Dorotka Přibylová.
(za nimi zleva): Markéta Honzíková, Žaneta Hronová,
Kristýna Přibylová a Hana Maťhová.
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Životní jubileum oslavili

Jaké akce se chystají?

(a souhlasili se zveřejněním)

Markéta Honzíková

50 let

Jaroslava Hrůzová

50 let

Vlastimil Kukač

50 let

Zdeněk Kotrba

60 let

Jaroslava Strnadová

60 let

Alena Hůlová

65 let

František Šejba

70 let

Jaroslava Procházková

75 let

Jaroslava Kubešová

80 let

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

Odešli navždy

Dne 24. dubna nás ve věku nedožitých 80 let
navždy opustil

Josef Petřík

pan

ze Zbelítova

Dne 17. května ve věku nedožitých 85 let
navždy odešel
pan

Jaroslav Hrůza

4. července (neděle)
SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBČANŮ A PŘÁTEL
OBCE ZBELÍTOV
program podrobně dle plakátu na 2. straně zpravodaje
začátek od 14,00 hodin

31. července (sobota)
SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ
OKRESU PÍSEK 2021
na louce pod mateřskou školou
nástup družstev ve 12,50 hodin
začátek ve 13,00 hodin

7. srpna (sobota)
DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN
tentokrát v Oseku
Zábavné a naučné soutěžní odpoledne pro děti
formou lesní pedagogiky na téma myslivost,
spolupořádají
Myslivecký spolek Osek Hůrka,
I. Myslivecký spolek žen Diana,
ČSŽ Zbelítov.
Sledujte plakáty.

(?) září
SVATOVÁCLAVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
organizátorky ji plánují uspořádat
některou sobotu v září...
Sledujte plakáty.

ze Zbelítova

Dne 19. května zemřel po dlouhé nemoci
ve věku 73 let
pan

Josef Dušek

Ze Zbelítova

Kdo v srdcích žije — neumírá.

∙ Dne 8. června 2021 by se dožila
100 let paní

Anna Kortanová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Dubova, Petříkova, Kortanova z Tábora,
Volfova a Kortanova

Spanilá jízda velocipedistů. V sobotu 19. června se parta retro nadšenců vydala společně již popáté na spanilou jízdu na svých vyšperkovaných bicyklech. Trasa o délce zhruba 20 kilometrů vždy začíná i
končí ve Zbelítově. Letos vedla do Milevska, Sepekova a odtud až do
líšnické hospůdky. Tam všem přišla v tropickém horku vhod přestávka na oběd a odpočinek. Nechyběla zábava, muzika, zpěv ani dovednostní soutěž. Svoji jízdu zakončili účastníci pěkně zvesela ve Zbelítově v sálu kulturního domu.
-et-/ foto archiv 2018

∙ Dne 17. června to byly již čtyři roky,
kdy nás náhle opustil pan Jiří Kubec.
Stále vzpomínají sousedé a kamarádi
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