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Loňské letní posezení pod širým nebem, spojené s poslechem
hudební produkce kapely Vysočinka, sklidilo velký úspěch. Takový, že
se starostka obce spolu s dvěma místními spolky rozhodla letos
uspořádat repete. Vysočinku na venkovním improvizovaném jevišti
vystřídá navečer kapela Teplický drak. Symbolické vstupné 100,- Kč
platí na obě kapely. Na stolech nebude chybět domácí cukrovíčko,
k mání bude drobné občerstvení a pití. „Srdečně vás všechny zveme,
přijďte posedět a pobavit se,“ vzkazují pořadatelé. Zbývá jen doufat,
že všemu bude přát i počasí.
-et-

Ke komunálním volbám už v září
Termín letošních komunálních voleb vypsal prezident
České republiky na

pátek 23. a sobotu 24. září. V těch-

to volbách nelze volit v jiném místě na voličský průkaz. Každý
volič může provést volbu pouze v místě svého trvalého bydliště. Volební místnost pro obec Zbelítov bude opět v tělocvičně
přízemí mateřské školy.
-et-

Spanilá jízda dala v horku zabrat
Na spanilou jízdu si v sobotu 18. června vyjelo 44 velocipedistů
ze Zbelítova a všech koutů Česka. Trasa měřila 22 km a vedla na milevské náměstí, kde se společně vyfotografovali. Odtud pokračovali
přes Hajdu do Rukávče, Květova, Kučeře a přes Svatý Jan zpět do
Zbelítova. Panovalo horké počasí a dalo pořádně zabrat. Scénář spanilé
jízdy je léty osvědčený a nemění se. Start i cíl je ve Zbelítově, délka
trasy okolo 20 km a v půli cesty v hospůdce oběd. Po něm posezení
a zpěv při muzice. To letos proběhlo v Kučeři a na harmoniku vyhrával
Ladislav Kofroň. S vozembouchem mu sekundoval Jaroslav Šimák
a přidal i zpěv. V tom pokračovali i v cíli v kulturním domě ve Zbelítově. „Zbelítovské
mažoretky“ připravily velocipedistům překvapení. Formou muzikálu
bravurně
sehrály zkrácenou verzi pohádky o Mrazíkovi.

V Milevsku před radnicí se velocipedisté společně vyfotografovali.

Stejně
jako
jindy i letos byla
spanilá
jízda
fajnově připravená.
Vymyslel
jí Jarda Kotrba
a s pomocí rodinných příslušníků
ji pořádá už šest
let.
-et-

Ze zastupitelstva obce
Sedmičlenné zastupitelstvo
Pro následující volební období schválili zastupitelé
počet členů v zastupitelstvu na sedm.

Nákup pozemků
Zastupitelé schválili koupi pozemků o výměře
250 m2 za cenu 2 000 Kč. Pozemky leží v lokalitě pod č.p.
21 (nyní dům p. Maška) směrem ke statku Zdeňka Komárka. Do vlastnictví je obec odkoupila od několika majitelů.

Prodej pozemků
Zastupitelstvo obce souhlasilo s odprodejem pozemků č. 453/101 a 465/37 o celkové výměře 468 m2 za cenu
150 Kč/m2. Pavla Kotrbová a Jakub Mrzena tyto pozemky
připojí ke své parcele a upraví tím stávající geometrii
svého pozemku.

Dotace na zeleň
Státní fond životního prostředí přiznal obci dotaci
na výsadbu zeleně v intravilánu obce. Jde o částku 233 889
Kč a vysázeno je celkem 50 stromů. Jde o olše a lípy
u rybníku Dohoďák,
jabloň lesní pod silnicí I/19 u včelínů
Františka
Holána.
Habry obecné nyní
oddělují
průmyslovou zónu od obytných domů u bývalého vepřína. Výsadbu
provedla sepekovská
firma Sekáš Peterka
a zapojily se i děti
z mateřské školy.
Na hrázi rybníku
Dohoďák pomáhaly
se zaléváním čerstvě
vysázených stromů.
Panoráma celé lokality je teď spolu s novou silnicí, jejíž
povrch zde dokončila firma Strabag počátkem dubna,
velmi malebné.

Hasičárna v novém
Firma Ladislava Klímy dokončila opravu hasičárny
v dohodnutém termínu do 30. června. Provedla kompletní
venkovní opravu budovy, zateplení a fasádu. Rozpočet
činil 837 221,- Kč, z toho poskytnutá dotace 550 000,- Kč.

Začne budování další části silnice
O prázdninách bude pokračovat budování silnice
protínající obec. Půjde o úsek připojený k prostranství
před prodejnou potravin až na konec obce k domu Matouškových — celkem 413 metrů. Rozpočtované náklady činí
3 200 000 Kč, z toho přiznaná dotace z Jihočeského kraje
1 500 000 Kč. Práce provede firma Strabag za cenu
2 879 437 Kč. Termín dokončení je stanoven nejpozději
do konce září.
Jenom pro porovnání, vybudování prvního úseku
silnice zcela stejné délky stojí nyní bezmála o 1 000 000 Kč
více! V roce 2018 se realizoval úsek z dolní části návsi
k prodejně potravin. Jeho délka činila 412 metrů a stál
1 962 468 Kč. Nyní po čtyřech letech už bude stejná délka
silnice stát 2 879 437 Kč.
Eva Taterová
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Co je nového?
Knihovnu povedou dva knihovníci
Od letošního září přebírají zdejší knihovnu od stávající
knihovnice Marie Novákové noví knihovníci. Zájem projevili
manželé Šárka a Jiří Šrámkovi. Myslí si, že když už knihovna
v obci je, byla by veliká škoda ji s odchodem knihovnice zavírat.
Od ledna 2023 se chtějí do Zbelítova trvale přestěhovat
a do dění obce svým dílem zapojovat. Oba jsou velkými čtenáři
už od dětství. „Zkušenost z druhé strany pultu sice nemáme,
ale jsme učenliví,“ říkají. Plánují pokračovat v zavedené donášce knih až domů těm, kteří rádi čtou, ale hůř chodí. Výpůjční
doba bude prozatím od září do konce roku v sobotu od 15 do 17
hodin. Od ledna 2023 se bude půjčovat každé pondělí od 16 do
18 hodin. V případě přání čtenářů mohou výpůjční den změnit.
Marie Nováková vedla knihovnu velmi obětavě 13 let a patří jí
za to veliké poděkování.
-et-

O psaní kroniky a kronikářce
Říká se, že zkusit se má všechno. Na výzvu v minulém
vydání ohledně nového kronikáře/ky nezareagoval nikdo. Reálně
hrozil stop stav v psaní kroniky a chronologický výpadek událostí. Po delším rozvažování jsem se proto rozhodla převzít psaní
kroniky obce Zbelítov já. Psaní mě baví, přes 12 let přispívám
svými články do Milevských novin. Zbelítovský zpravodaj opětovně píšu od roku 2018 a od té doby vychází pravidelně každé
čtvrtletí. Vím, že psaní kroniky vyžaduje trochu jiný styl než
psaní do novin, ale myslím, že to zvládnu. Nastuduji, nebo se
poptám na radu. Psaní kroniky mě láká, chci to zkusit a pro
obec dělat. Moc dobře vím, že paní kronikářka Ludmila Přibylová nastavila pomyslnou laťku pěkně vysoko. Kroniku obce psala
příkladně od roku 2000 a zaslouží za to velký dík. Tak mi držte
palce.
Eva Taterová

Chcete sledovat čapí hnízdo online?
Na louce pod mateřskou školou čeká na své nájemníky už od
loňska čapí hnízdo. Čáp ho vloni sice
párkrát obletěl, ale velké zabydlování se nekonalo. Přilétal nejspíš od
nedalekého kláštera zkoumat šanci
budoucího bydlení pro svá mláďata.
Letos na jaře už jeden přiletěl a na
hnízdě se usadil. Stále dokola si
čechral peří, natřásal se a zveleboNa hnízdě 30.dubna
val hnízdo. Po 14 dnech však
o čarodějnicích
odletěl. A pak už jen občas střídavě
přilétal a odlétal. Nejspíš se mu nepodařilo najít tu správnou
partnerku, možná se usadil jinde. Jisté je, že letos se malých
čápat ve Zbelítově už nedočkáme. Tak snad příští rok...
Hned vedle hnízda je umístěná webkamera, která živě
snímá každý pohyb na hnízdě. Vše můžete pozorovat pomocí
aplikace Twitch. Do internetového vyhledávače zadejte čapí
hnízdo 1 — twitch, (videa) Twitch, do políčka pro vyhledávání zadejte čapí hnízdo Zbelítov a budete-li mít štěstí, můžete
sledovat čápa v přímém přenosu.
-et-

Malovaná květinová kola
Stejně jako vloni i letos z jara ozdobilo
Zbelítov sedm malovaných kol s květinami.
Rozmístěna jsou po celé vsi a květinám se zatím
výborně daří.
-et-

Zastupitelé trochu bilancují
Stávající volební období pozvolna končí a volby do nového se pomalu a jistě blíží. Z dosavadního sedmičlenného zastupitelstva se znovu kandidovat rozhodli čtyři zastupitelé, pátý váhal. Starostka a místostarosta už dál nekandidují. Požádali jsme
všechny členy zastupitelstva o krátké odpovědi na tři anketní otázky:
1. Do zastupitelstva obce jste šli se svojí určitou vizí. Co z ní se Vám podařilo v zastupitelstvu zrealizovat?
A pokud se něco nepodařilo, co v případě svého zvolení budete chtít prosadit?
2. Jakou uskutečněnou akci nebo investici pro obec považujete za toto volební období jako nejlepší?
3. Budete-li v komunálních volbách opět zvoleni, budete se ucházet o post starosty nebo místostarosty?
(otázka se netýká starostky a místostarosty)
3. (otázka jen pro starostku a místostarostu)
Máte za sebou několik volebních období. Co byste vzkázali starostovi/starostce x místostarostovi/místostarostce,
kteří Vás na Vašich postech vystřídají?
-et-

MARKÉTA HONZÍKOVÁ
(starostka obce, již nekandiduje)

MICHAL PROCHÁZKA
(zastupitel, kandiduje)

1. Podařilo se nám toho, myslím, hodně. Co se
zatím nepodařilo je víceúčelové hřiště, ale snad
i to se časem podaří.

1. Bylo mnoho podařených výzev,
které se realizovaly. A budou nové,
které ve prospěch všech místních rád
podpořím.

2. Nová budova úřadu a rybník Dohoďák.
2. Všechny, které se dotáhly do konce. Každá je svým způsobem jedinečná —čapí hnízdo, oprava rybníku,
hasičárny, atd.

3. Aby naslouchal/a, byl trpělivý/á, protože
trpělivost ovoce přináší.
3.
PAVEL CHVOJAN
(místostarosta obce, již nekandiduje)

1. Do zastupitelstva jsem šel, abych se mohl
podílet na rozvoji naší obce. Myslím, že za
minulé volební období jsme společně dokázali
dost věcí. Například opravy obecních budov a
komunikací.
2. Oprava silnic.
3. Novému místostarostovi bych chtěl především popřát mnoho
úspěchů a stejně vstřícné a spolupracující zastupitelstvo, jaké bylo
dosud.

PETR ZELENÝ
(zastupitel, kandiduje)

1. Šel jsem do zastupitelstva, abych se mohl podílet
na chodu obce a pomáhat s udržitelností a rozvojem.
Ať už se jedná o věci technické či kulturu. Dle mého
názoru se tohle podařilo a daří stále. Minimálně
v tom chci pokračovat i v dalším volebním období.
2. Dle mého názoru je jakýkoliv malý nebo velký projekt, který se
povede, vlastně nejlepší. Ať už se jedná o rekonstrukci rybníku
Dohoďák, který co do velikosti patří k největším nebo o nová vrata
na hasičské zbrojnici, která se řadí k těm menším. Může do toho ale
klidně patřit i obyčejné zasazení stromků kdekoliv v obci či
obecním lese. Je to o tom, aby byl z výsledku dobrý pocit.
3. Při mém současném zaměstnání o pozici starosty neuvažuji. Post
místostarosty zvažuji na základě výsledků voleb.
Chtěl bych poděkovat odcházející starostce Markétě Honzíkové a
rovněž tak místostarostovi Pavlu Chvojanovi. Odvedli pro obec
obrovský kus práce a bude těžké na ní navazovat.

?
OTOMAR ŘÍHA
(zastupitel, kandiduje)

1. Neřekl bych, že jsem do zastupitelstva obce šel s nějakou určitou
vizí, ale spíš proto, že mi není
lhostejné, co se v naší obci děje a
může dít. Vím, že zastupitelé to
nemají jednoduché, ale chtěl jsem
si zkusit jak je důležité o něčem
správně rozhodnout pro dobro obce.
2. Za toto volební období se toho podle mého uskutečnilo mnoho a nerad bych tvrdil, co bylo nejvíc povedené.
Oprava obecních nemovitostí, komunikací, rekonstrukce
rybníku, atd. Těžko říct, co je nejlepší, ale vše je fajn
pro zvelebení naší obce.

3. O tom jsem nepřemýšlel, ale spíš ne, uvidíme
po volbách.
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům a hlavně
starostce Markétě Honzíkové za příjemnou spolupráci
a vše, co pro naší obec udělala.
PETRA NOVOTNÁ (zastupitelka, kandiduje)
Odmítla odpovídat a k tomu jen krátce sdělila:
„Omlouvám se, nezúčastním se této ankety z důvodu
neúčasti
občanů
na
veřejném
zastupitelstvu.
Kdyby chtěli, věděli by…“
TOMÁŠ KOTRBA (zastupitel, kandiduje???)
V okamžiku uzávěrky Zbelítovského zpravodaje
ještě nebyl rozhodnut, zda kandidovat bude či nebude.
V souvislosti s tím nad otázkami 1. a 2. neuvažoval.
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O komunální politice s odcházející starostkou a místostarostou
Vždy když něco
končí, tak zároveň i
nové začíná. Starostka obce Markéta Honzíková se rozhodla po
20 letech ukončit
svoji práci v zastupitelstvu obce Zbelítov
a do dalšího už nekandidovat.
Navlas
stejné
rozhodnutí
udělal i místostarosta
obce Pavel Chvojan.
V obecním zastupitelstvu působil celkem
16 let, z toho posledních
8
let
jako
místostarosta. Po dvě
volební období tak
stojí ve vedení obce
sehraná
a
dobře
fungující dvojice. Než
za
sebou
úplně
zavřou pomyslné dveře od obecního úřadu, ohlédli se v čase zpátky
a společně trochu bilancovali.
Markéta Honzíková byla do zastupitelstva obce zvolena poprvé
v roce 2002. Hned se stala místostarostkou obce a pravou rukou tehdejšího starosty obce Karla Kothery. Starostkou obce byla zvolena až v roce
2010 a prosadila si post uvolněné starostky. Strhla se kolem toho velká
vlna nevole a na hlavu nové starostky se sypala obvinění, že tím zruinuje
obec. „Já jsem tehdy pro uvolnění také nebyl, jenže správnost rozhodnutí rozpozná člověk až zpětně po letech. Ohlédne se zpátky a vidí, co
všechno se tu udělalo a za tohle všechno před Markétou smekám,“ přibližuje Pavel Chvojan. Starostka vzpomíná na uplynulá volební období.
„Hodně těžké bylo to první. Mně bylo 30 let a mezi zastupiteli, staršími
skoro o generaci, bylo těžké se prosadit, chtít zavádět něco nového nebo
dělat věci trochu jinak. Naštěstí přišla v té době do zastupitelstva i Lída
Přibylová. Měla fajn nápady, doplňovaly jsme se a občas se nám něco
podařilo. Třeba jsme zavedly vítání občánků, které trvá dodnes. Úplně
poprvé jsme 31. května 2003 přivítali čerstvě narozenou Lindu Přibylovou
a Simonu Chvojanovou. A teď po 19 letech na konci mého volebního
období, jsme spolu s ostatními přivítali už jejich dcerky.

Investice za 30 000 000 Kč
Náročným volebním obdobím z hlediska investic označuje Markéta
Honzíková léta 2010 až 2014. V té době byly příznivé dotační podmínky
a umožňovaly realizovat řadu projektů. Například se kompletně rekonstruovala a následně znovu otevírala budova mateřské školy. Kulturní
dům dostal zateplení, novou fasádu a okna. A na vlně investic se neslo
i následující volební období. V něm, v období 2014 až 2018, se nově
pokládal úsek silnice z dolní návsi až k budově prodejny potravin.
Započalo také zdlouhavé řešení základního technického vybavení (ZTV)
pro budoucí stavební parcely nad řadovými domy. „Tento projekt pohltil
pět let mé práce, než jsem to dotáhla k vydání stavebního povolení
a mohla požádat o dotaci. Vznikly zde čtyři větší a dvě malé stavební
parcely. Do rozpočtu obce šly v tomto období největší investice,“ řekla
starostka. „Za 12 let mého starostování jsem na největších investičních
akcích dala pro obec Zbelítov dohromady 30 000 000 Kč. A to není málo!
Dotace z tohoto objemu čítaly zhruba 24 000 000 Kč.“
„Nezahrnuji do toho ale období, kdy jsem působila jako místostarostka a většinu akcí také vyřizovala. Tenkrát se dělala třeba hasičárna
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nebo školka. Pamatuji, že když jsem poprvé přišla
do zastupitelstva, dokončoval se vodovod a na účtu
obce zbylo jen 50 000 Kč. Ale ustáli jsme to a za
vodovod v obci musíme Karlovi Kotherovi pořád
děkovat. Bez vody by to nešlo a hlavně, kolik by to
dneska asi tak stálo.“
Starostka i místostarosta se shodují, že
nemalý vliv na práci v zastupitelstvu má při
prosazování nápadů i jeho personální složení. „Mezi
tehdejšími zastupiteli a dnešními je obrovský
rozdíl,“ srovnává starostka. „Před 12 lety jsme byli
skoro nejmladší zastupitelstvo široko daleko v okolí. Přišli do něj tehdy mladí kluci, kteří byli při nás.
Naše nápady schvalovali, nebáli se jít do investování a mezi sebou se nehádali. Pro mě byl obrovský
dar, že Pavel Chvojan se jako místostarosta naplno
věnoval technickým záležitostem obce a moc mu
za to děkuji. Práce ho bavila, pro vesnici žil a
pořád žije. Zbelítov pro nás oba je a pořád bude
srdeční záležitostí.“
„Z popudu Pavla vzniklo třeba u křížku
v Jablanech krásné odpočinkové místo. Ostrůvek
s vodníkem uprostřed Dohoďáku byl také jeho
nápad. Stejně tak čapí hnízdo na louce pod mateřskou školou,“ vyjmenovává starostka. Pavel
Chvojan zajišťoval například ukládání a odvoz elektroodpadu, hlídal naplnění nádob tříděného odpadu
a objednával jeho odvoz. Zaměstnankyním obce
byl pravou rukou. Opravoval sekačky, křovinořezy,
traktůrky, nakupoval benzín. Dvakrát ročně organizoval pálení větví, chystal a sklízel vánoční
výzdobu, obstarával vyvezení obecního kompostéru, spolupracoval při výměně dopravních značek
v obci nebo zapínal zvonění v kapličce při úmrtí.
Řešil nejrůznější okamžité problémy, třeba když
přestala jít elektřina. Zkrátka, Pavel Chvojan měl
jako místostarosta pod palcem dokonalý technický
servis pro Zbelítov. A když občas něco potřeboval,
ochotně mu radou nebo pomocí vypomohli Jarda
nebo Franta Kotrbovi. Patří jim jeho veliký dík. „A
ten patří také Markétě za naší skvělou spolupráci a
souhru,“ dodal místostarosta.
„Já jsem za Pavlovu technickou podporu
byla moc ráda. Měla jsem o starost míň a větší prostor pro shánění financí, řešení a vymýšlení projektů a s tím spojené administrativní kroky. Myslím,
že jsme si strašně vyhověli,“ dodává starostka. Oba
ale jedním dechem tvrdí, že navzdory všemu je
teď zkrátka čas předat vesnici dál.

Zbelítov je v kondici
„Pro mě to bylo krásných 20 let a myslím,
že předáváme Zbelítov dál v dobré kondici,“ říká
starostka. K tomu Pavel Chvojan připojuje: „Občas
slyším od lidí na Zbelítov pochvalu. Spíš ale od těch
cizích, kteří tudy třeba jen projíždějí. Říkají, že

O komunální politice s odcházející starostkou a místostarostou
máme krásnou vesnici. Parčíky a všechno ostatní pěkně vysečené, upravené a to jen tak všude není. Člověka tohle potěší a dál
nakopne. Obrovskou zásluhu na tom mají pracovnice obce. Ivana
Volfová a teď poslední čas i Marta Nyiriová. O obec se stará v
zimě i létě vzorně a zaslouží si za to veliké poděkování. Třeba
letos na jaře zametla a uklidila celý Zbelítov sama. Starostka
ještě dodává: „Chtěla bych velmi poděkovat také lidem ve vsi
za důvěru, kterou nám svými hlasy ve volbách dali. Zastupitelům za podporu mých nápadů a projektů a v neposlední řadě
i bývalé účetní obce Mirce Štědronské. Ta mě v začátcích hodně
naučila a ještě více vyškolila. Nesmím zapomenout poděkovat za
skvělou spolupráci také oběma místními spolkům —ČSŽ a SDH.“
A na co v plánu akcí nedošlo? Na hřiště pod mateřskou
školou. Obec sice všechny dotační podmínky splnila, ale z důvodu obrovského počtu žadatelů jí dotace stejně přiznána nebyla.
Termín realizace projektu je nastaven do konce roku 2022.
„Pokud bude nové zastupitelstvo o výstavbu hřiště usilovat, musí požádat o prodloužení v projektu.

Nejdražší realizované projekty


Mateřská škola: prošla úplně komplexní vnější
i vnitřní rekonstrukcí: výměna oken a dveří, zateplení budovy, fasáda, výměna střechy nad školkou i
technickou částí budovy, nový krov, kompletní
rekonstrukce interiérů. V přízemí vznikla tělocvična
a obecní knihovna (náklad 3 500 000 Kč )



Kulturní dům: zateplení, fasáda, nová okna a dveře
(náklad 1 300 000 Kč)



Vzniklo šest nových stavebních parcel:
(náklad 5 000 000 Kč)



Rybník Dohoďák:
celková rekonstrukce

(náklad 2 700 000 Kč)



1. Nový úsek silnice:
náves -prodejna potravin (náklad 2 000 000 Kč)



2. Nový úsek silnice:
prodejna potravin—konec obce dům Matouškových
(proběhne nyní o prázdninách s očekávaným nákladem cca 3 000 000 Kč)



Nová budova obecního úřadu:
její komplexní rekonstrukce (náklad: koupě
budovy 300 000 Kč + oprava budovy 1 900 000 Kč)

Co čeká nové zastupitelstvo?
A bude mít budoucí nové zastupitelstvo vůbec co dělat,
když důležité akce už proběhly? „Troufnu si říct, že ten kdo
přijde nový, bude mít čas na rozkoukání a honem toho moc
dělat nemusí. A až se rozkouká, tak co dělat bude. Musí ale
investovat opatrně, protože ještě dva roky bude splácet úvěr na
silnici, která se teď začne budovat. Dobrá by byla třeba nová
silnice od bytovky dole na návsi směrem nahoru k novým rodinným domům. Když teď skokově rostou ceny energií, stála by za
zamyšlení úspora energie ve veřejném osvětlení. Hodil by se
pořídit i veřejný rozhlas. V budově mateřské školy jsou technické místnosti, které by se také daly nějak využít. Zkrátka, je
toho dost, stačí se dívat a nebát se do toho jít,“ říká starostka.

Úspěch hasičů a hasiček
Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 14. května
se v Hrejkovicích konala Okrsková soutěž
v

Oba zavzpomínali i na řadu úspěšných kulturních akcí.
K nejvýznamnějším z nich řadí starostka loňský sraz rodáků
obce. A tím také znovu děkuje Ludmile a Václavu Přibylovým.
Nejenom za knihu, kterou o Zbelítovu napsali, ale za skvělou
vzájemnou spolupráci a nápady. Označuje je jako „hnací motor“
kultury ve Zbelítově. Díky nim je třeba teď obec ozdobena
malovanými koly, několikrát ročně má vyzdobený přístřešek na
aktuální téma nebo řadu let ji zkrášlují vycpané čarodějnice.
Kromě jiného přichystali manželé Přibylovi také velkolepou
výstavu k výročí 100 let založení České republiky. A znovu obnovili maškarní průvod po vsi. Ve spolupráci s obcí nebo místními
spolky se uskutečnila řada dalších akcí. Například společné
zahájení Adventu, akce pro děti, posezení k MDŽ, pro seniory a
řada dalších.

Nebát se a naslouchat
A co starostka vzkazuje zastupitelům a svému následníkovi? „Tahle práce je služba lidem. Ti, co po nás přijdou, se
toho nesmí bát. Musí umět dobře naslouchat. Uvědomit si, že
rozhodnutí, která udělají, musí být vždycky dobré pro obec, pro
lidi. Neslibovat věci, které nejdou a nechtít za každou cenu
každému vyhovět,“ říká. „Já bych si přál, aby si zastupitelé
rozuměli, neházeli klacky pod nohy a táhli za jeden provaz,“
přidává Pavel Chvojan.
Eva Taterová

požárním

útoku

okrsku Milevsko.

Zbelítovským

hasič-

kám a hasičům seniorům se velmi dařilo.
Vítězný tým zbelítovských děvčat.

Obě družstva vybojovala

skvělá

první

místa.

Druhé
zbelítovských
mužů

družstvo
hasičů
skončilo

na třetím místě.
Vítězný zbelítovský tým seniorů.
Eva Taterová
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Kultura
Maškary táhly Zbelítovem už po třetí
V sobotu 2. dubna odpoledne
vzalo přes padesát různých masek Zbelítov křížem krážem. Za všeobecného
veselí, řízné muziky i pořádně chladného
a mrazivého počasí. A proč maškary až
začátkem dubna? V masopustním čase
byl na vině covid, velká nemocnost lidí a
nejistá situace kolem všeho.
Maškarní taškařice nesla název
Veselý aprílový průvod masek s muzikou
a delegací z Hoštic. Po roční covidové
přestávce proběhl už třetí ročník. Převládaly postavy z Troškovy komedie
Slunce, seno, jahody. Na Jawě 350 přijel
Venca Konopník i s Kelišovou. Nechyběly
soudružky družstevnice, žvýkající předseda JZD Rádl, Šimon Plánička ani farář

Postel s bábou vzbuzovala veselí.

Otík. Chtěl požádat starostku obce
Markétu Honzíkovou o klíč k branám
Zbelítova: „Ctihodná sestro Markéto,
panenko sepekovská, co já to melu?“
začal. V kostýmu jeptišky ho starostka
pořádně vykolejila, ale klíč od obce mu
půjčila. Masky zapózovaly fotografům a
pak hurá pěšky i na vozech napříč vsí.
Škopková, Kája Kroupa i Štefan
Obrovské
veselí
vzbuzovala
postel s bábou, od té ze dvora u Škopků
k nerozeznání. Podle předlohy jí vyrobil
Jarda Kotrba. Za zadní pelest přivařil
šlapací kolo a jako Mudr. Pudr. Kája
Kroupa s ní uháněl. Bábu pod peřinou
skvěle ztvárnil Vašek Kortan, Škopkovou
stejně bravurně David Erfaňuk. Ve žlutém práškovacím letadle přistál pilot
Štefan. Stroj zvaný „čmelák“ i s vrtulí
vyráběl vlastnoručně asi 14 dní. Letadélko vrčelo a občas i vyhrávalo písničku.

Za čmeláčí rodinu se oblékl i zbytek
jeho rodiny -Dorotka, Samík a Olga. V
průvodu si vykračovala jedna Pláničkova kráva s vysokou dojivostí, tlustý
Josef, fešná slečna průvodčí z vlaku
nebo paní řídící Václavka Hubičková.
Ta si prozpěvovala známou árii hodně
nízko, protože v sobotu mrzlo a sněžilo.
Bakus, Vikingové i trestanec
Od pólu dorazila rodina Vikingů
i s Viktorkou v kočárku. Ze staré Francie dva stateční mušketýři. Pobavit se
přišli i vodnický táta, máma a synek. A
také čtyřčlenná rodina muchomůrek s
barevnými klobouky. Na sále tančil
malý krokodýl se svojí sestrou princezničkou Rozárkou. Bakus si hověl na
voze vedle čapího hnízda a celý povoz
řídil čáp. Trestanec si vykračoval mírně
zkroušeně a nejistě pokukoval po policistovi a jeho malém vnoučkovi.
Celý rozverný maškarní průvod
čítal šest různých povozů včetně motorky Venci Konopníka. Na své cestě po
Zbelítovu absolvoval 20 občerstvovacích zastávek. V závěru odpoledne skončili
všichni
v
sálu
kulturního
domu. Tam
bylo úplně
nejlépe.
Nechybělo
vůbec nic –
teplo, jídlo,
pití a muziNa voze si hověl Bakus.
ka. Na harmoniky vyhrávali Karel Šimek se Stanislavem Tůmou, na vozembouch Jaroslav Šimák. Není proto divu, že se merenda protáhla až do pozdního večera.

Čarodějnice a májka
Už sedmým rokem před filipojakubskou nocí opanovávají Zbelítov vycpané
čarodějnice. V sobotu 30. dubna čítal
jejich součet 37. To je jenom o jednu
méně než v roce 2019. Tehdy zdokumentovaných 38 ježibab byl rekord všech
předcházejících ročníků.
Celou taškařici odstartovala v roce
2016 Ludmila Přibylová. První rok byl
ještě skromný, ale už
ten další bylo ježibab
16. V roce 2018 napočítaly sčítací komisařky 28 bab a o rok
později padl rekord –
38 babizen. Slibně
rozjetou tradici při-

brzdil
v roce
2020
covid.
Tehdy čarodějnici
vystavilo
jenom 12 autorek.
O
rok
později už bylo
k vidění 25 ježibab. Letošní součet 37
se těsně blíží dosaženému rekordu z roku
2019.
Hasiči vztyčili májku a lampionový
průvod se vydal na Pahorka kam postupně
dorazili i ostatní. Nechybělo občerstvení,
zábava, opékaly se buřty i klobásky.
Na hranici vzplálo jedenáct vycpaných
babizen. A také obraz ruského prezidenta,
který tam někdo přihodil. Zkrátka, i takto
lze vyjádřit odpor proti válce a nepokazit
tím nikomu náladu. Ke zbelítovské tradici
patří také noční psaní nápisů na silnici.
Došlo na ně i letos i když jen před několika domy.
-et-

Organizátoři děkují všem za
účast v průvodu a pomoc při zajištění
jeho hladkého průběhu. A také děkují
lidem, kteří připravili pohoštění.
Eva Taterová

Hasiči sbírali železný šrot. V sobotu

Na startu se maškary společně a pěkně zvesela vyfotografovaly.
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23. dubna sbírali hasiči po vsi železný šrot.
Stejně jako vloni i letos se podařilo naložit a do
sběrných surovin následně prodat zhruba šest
tun starého železí.
-et-

Z mateřské školy
I další čtvrtletí bylo v Mateřské škole Skřítci bohaté na doplňkové akce. Z projektu OP VVV Šablony pro MŠ Skřítci – Zbelítov III byl
financován projektový den ve výuce ve spolupráci s Malou technickou
univerzitou. Odborně vyškolená lektorka vedla projektový den s názvem
„Stavitel města“ v délce 4x45 minut. Z dětí se stali projektanti a architekti. Z Lega stavěly budovy, až nakonec vzniklo celé město. V roli
kartografů zakreslovaly své město do mapy. Na zahradě školky plnily
sportovní úkoly. Tento program rozvíjí u dětí pozitivní vztah
k technickým oborům, logické myšlení, prostorové vnímání, jemnou
i hrubou motoriku, samostatnost i schopnost skupinové spolupráce.

Společně ukončily sezónu. 1. června navečer se na zahradě
u Kardů sešly pod pergolou ženy, aby na letní období pozastavily
cvičení. Jógové cviky a pozice chodívaly cvičit od loňského října
každé úterý do tělocvičny v mateřské škole s Dášou Kardovou. Každá
podle svých momentálních časových možností a chuti. Přátelské a
pohodové posezení u Kardů na zahradě bylo s obsluhou a nemělo
chybu. Kamil Karda griloval maso, doléval víno, alko i nealko. Staral
se, aby nikomu nic nechybělo. „Tak zase po prázdninách v tělocvičně a začínáme už v září. Kdo chcete, aby Vás záda nebolela, přijďte
si s námi zacvičit“ vzkazuje Dáša Kardová.
-et-

V dubnu za námi přijela knihovnice z Městské knihovny Milevsko Jitka Kortanová. Přivezla knížky na prohlížení a připravila pro děti
pohádku ke čtenému poslechu. 26. dubna jsme se vypravili autobusem
do Domu kultury na loutkovou pohádku „Trable s princeznou.“ Místní
akční skupina Střední Povltaví z.s. nám uhradila výlet do Pohádkové
kovárny v Selibově, kam jsme se 4. května vypravili. Před svátkem
maminek jsme na odpoledne 5. května připravili pro rodiče vystoupení,
tematicky zaměřené na jaro a vodu. Na závěr nechyběly básničky
a vyrobená kytička pro svoji maminku k svátku.

O Velikonocích se koledovalo o sto šest

V Pohádkové kovárně v Selibově.
Linda Přibylová s kočárkem a partou koledníků.

Po dvouleté přestávce se letos o Velikonocích znovu koledovalo. Hospodyňky od časného rána vyhlížely, zda u nich nějaký
koledník zazvoní. Dvouletá pauza přece jenom udělala své. Někteří
koledníci poporostli a koledování už je nelákalo. Jiní poporostli do
správného věku a koledování pro ně bylo prioritou. V pondělí dopoledne se koledovalo přesně tak,
jak má. A znovu platilo, že kdo
dřív přijde, víc vykoleduje.
Kluci, děvčata, tatínkové
s ratolestmi nebo rovnou celá
organizovaná
skupina.
Jednu
z nich vedla Linda Přibylová s
dcerou Viktorkou v kočárku. Její
koledníci přednesli velikonočních
říkanek hned několik.
Několik blízkých sousedů
navštěvuje s překrásným velikonočním
říkáním také Marie
Hrůzová. Ve věku 81 let už jí nohy
tolik neslouží, a tak si vypomáhá
chodítkem. Veršované říkání si
připraví každý rok jiné a své sousedy tak mile překvapí.
Potěšit sousedy s velikonočním
říkáním se vydala Marie Hrůzová.

Zkrátka, tradice žije a dál
pokračuje.
-et-

V den zápisu nových dětí na další školní rok přišly čtyři děti.
Jeden dvouletý chlapeček již od března do školky dochází. Od září
přijdou dvě čtyřleté holčičky a tříletý chlapeček. Se školkou se rozloučili a nastupují do školy čtyři kluci. Základní umělecká škola v Milevsku
připravila pro děti ze školek a škol výchovně vzdělávací koncert. Ten
jsme si 18. května nenechali ujít. Už podruhé jsme letos navštívili
Zeměráj, abychom si užili stezku naboso, kterou jsme kvůli chladnému
počasí na konci září neprošli. Dětský den jsme oslavili na zahradě
školky v cirkusovém duchu. Děti se proměnily v akrobaty na laně,
proskakovaly ohnivým kruhem (prolézaly obručemi), krmily lva
(trefovaly se míčkem do otvoru), cvičily koně (přeskakovaly přes
překážky) a skládaly cirkusové obrázky. Za odměnu se osvěžily melounem, dostaly perníkové medaile a domů si nesly ještě tašku s dárečky.
V pondělí 6. června odpoledne se naši čtyři předškoláci
seznámili na 1. ZŠ v Milevsku s novým školním prostředím a paní
učitelkou. V pátek 10. června jsme na zahradě školky uspořádali
zábavné odpoledne s klaunem Čikem. Loučili jsme se s předškoláky
a pasovali je na školáky. Paní starostka Markéta Honzíková dětem
předala knížku s věnováním. Na památku si odnesly pamětní list,
připínací pasovací stužku a hrneček s logem školky.
Přejeme školákům úspěšný start do školy, všem krásně prožité
léto a my se budeme těšit po prázdninách zase na další školní rok.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová
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Životní jubileum oslavili

Plán kulturních akcí

(a souhlasili se zveřejněním)

Magdaléna Chvojanová

50 let

Danuše Kotrbová

55 let

Ladislava Hrůzová

60 let

Zdeněk Procházka

70 let

Jan Toman

70 let

2. července (sobota)
Soutěž O putovní pohár hasičů
okresu Písek
na louce pod mateřskou školou
nástup družstev ve 12,50hodin
začátek ve 13,00 hodin

9. července (sobota)
Letní přátelské posezení
(podrobnější informace na titulní straně)
Pokud si nepřejete své jubileum ve zpravodaji zveřejnit,
sdělte tento požadavek starostce obce nebo redakci.

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

∙ Dne 8. června uplynulo smutných
deset let, co od nás navždy odešel
pan

Zdeněk Kubec ze Zbelítova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzní

∙ Dne 16. června uběhlo již pět let, kdy nás nečekaně
opustil pan Jiří Kubec ze Zbelítova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Sousedé a kamarádi

3. září (sobota)
Rozloučení s prázdninami
- Olympijské hry zábavné soutěžní odpoledne pro děti
sledujte plakáty

16. září (pátek)
taneční zábava
v sálu kulturního domu
od 20,00 hodin
hraje kapela Paradoxy

Vítání občánků
Přivítaly čtyři holčičky
V sobotu 7. května přivítaly do života starostka obce
a kronikářka Ludmila Přibylová čtyři narozené holčičky.
Slavnostního obřadu se v sálu kulturního domu v hojné míře zúčastnili také
rodinní příslušníci. Jako dárek obdrželi
rodiče dětí poukázku v hodnotě 1000 Kč
na nákup obuvi

v obchodě U Emil-

ky, květinu a blahopřání na památku í.
V

závěru

se

všichni

společně

vyfotografovali. A koho přivítaly? (zleva):

Natálii Láchovou
Beátu Jílkovou
Marii Honzíkovou
Viktorii Svobodovou
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