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Volby do krajských zastupitelstev
Kandidáty do krajského zastupitelstva můžete vybírat a volit již tento
víkend. Letošní krajské volby vyhlásil
prezident republiky Miloš Zeman na pátek 2. a sobotu 3. října. Ve 13 krajích
České republiky se krajské volby konají
každé čtyři roky. V Praze jako 14. kraji
se nekonají, protože v hlavním městě
přebírá povinnosti krajského zastupitelstva to městské.

výtisk zdarma
Obecní úřad už v nové budově

Koncem srpna proběhlo přestěhování agendy obecního úřadu do nově zrekonstruované budovy. Ta v dávné minulosti sloužívala jako prodejna potravin.
Po nynější provedené rekonstrukci funguje jako působiště obecního úřadu. Z tohoto titulu má nyní rozhodně výhodnější
polohu. Je v centru všeho dění v obci,
snadněji dostupná a s bezbariérovým přístupem. Ostatně, tak jak ukládá zákon.

rozhodla ponechat archiv s dokumenty. O přenechání prázdných místností
některému z místních spolků zatím
přemýšlí. Projeví-li někdo z nich o
prostor zájem, nebrání se jednání.
Nové číslo popisné
Stěhování do nové budovy se
dotklo i čísel popisných. Původní budova, kde obecní úřad dosud sídlil, měla

V pátek se volební místnosti otevřou úderem 14. hodiny a uzavřou ve
22 hodin. V sobotu budou znovu dostupné od 8. do 14. hodiny. Volební místnost
bude i tentokrát zřízená v přízemí budovy mateřské školy. Při vstupu do volební
místnosti musí být respektována všechna
nařízená hygienická opatření! Vstup pouze s nasazenou ochrannou rouškou. Ruce
ošetřit dezinfekcí a dodržovat vzájemné
odstupy. Na místě budou volně k dispozici další roušky.
Stejně jako při jiných volbách
bude i tentokrát nutné předložit průkaz
totožnosti. V letošních krajských volbách
kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí
i starostka obce Zbelítov Markéta Honzíková.
-et-

PÁLENÍ VĚTVÍ
kdy?

v sobotu 7. listopadu

kde?

na louce hned pod
mateřskou školou

čas?

od 8 do 12 hodin

zajišťuje?

místostarosta obce
Pavel Chvojan

VĚTVE NA LOUKU PŘIVÁŽEJTE
AŽ V TENTO URČENÝ
DEN a ČAS !

Nová budova obecního úřadu má teď výhodnější polohu

Spolu s kulturním domem a pohostinstvím tvoří fasádně barevně sladěný
celek. Firma Ladislava Klímy dokončila a
předala druhou část zakázky v sjednaném
termínu do 31. srpna. Celkové finanční
náklady se kompletně vyšplhaly na
1 820 000 Kč včetně DPH. Tato suma zahrnuje první i druhou etapu realizace.
Část těchto nákladů zmírnila dotace ve
výši 298 000 Kč. Poskytnul ji Krajský úřad
z titulu Programu obnovy venkova (POV).
Dvě etapy budování
V první fázi rekonstrukce dostala
budova nový krov a střechu, okna, dveře
a fasádu. Náklady se vyšplhaly na 498 895
Kč, dotace z POV je snížila o 298 000 Kč.
Letos se v druhém kole kompletně pořizovaly vnitřky. Voda, kanalizace, připojení
elektřiny a její rozvody, podlahy s topením, příčky. Pro budoucí využití je připraven i půdní prostor. Pro dovybavení nové
kanceláře úřadu se dokoupil velký jednací
stůl s židlemi. Ostatní nábytek se přestěhoval ze staré budovy. V té starostka

číslo popisné 62, nová budova má 63.
V krátké době se vedle hlavního vchodu do nové budovy úřadu ještě objeví
nová obecní vývěska s povinnými informacemi.
Znak a vlajka
Od letošního dubna už smí
obec Zbelítov oficiálně používat symboly obce —znak a vlajku. Příslušný
výbor Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky doslaný návrh symbolů obce schválil. K jejich slavnostnímu převzetí z rukou premiéra nebo
předsedy senátu však z důvodu koronavirových omezení nedošlo. Vlajka
již novou budovu úřadu zdobí, ale na
ostatní si musí Zbelítov ještě chvíli
počkat. Jde o vyšívaný prapor a znak
obce na plaketě. Znak bude viditelně
umístěn na budově zvenku, prapor v
kanceláři uvnitř. Obojí by mělo být
vytvořeno a starostce obce Markétě
Honzíkové doručeno až v průběhu příštího roku.
Eva Taterová

Co se řeší na zastupitelstvu ?
Nic už není jako dříve a nejspíš jen
tak hned nebude. Následky koronavirové
situace se promítly a stále výrazně promítají
úplně do všech oblastí života, především
ekonomiky.

Z loučky je místo pro relaxaci

Rybník Dohoďák
Zastupitelé se 23. července sešli, aby
vybrali z došlých cenových nabídek výběrového řízení zhotovitele na opravu rybníku
Dohoďák. Veřejné zakázky, nazvané Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže na
pozemku číslo parcely 453/2 v katastrálním
území Zbelítov.
Pět těsných cenových nabídek
Do zadaného výběrového řízení zaslalo nabídku celkem pět firem. S jednoznačně
nejnižší cenou 2 260 000 Kč zvítězila pražská firma Nowastav, akciová společnost.
Těsně za ní skončila nabídka firmy Begastav
s.r.o. ze Znojma ve výši 2 265 000 Kč. Na
pomyslné třetí příčce s cenou 2 274 954,61
Kč stanula I. Kamenická stavební a obchodní
firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou. Nabídka
firmy Rekon Insta spol. s.r.o. z Volar činila
2 277 145 Kč a tím si vysoutěžila čtvrté místo. Nejvyšší cenová nabídka ve výši
2 292 593,62 Kč přišla z vlašimské firmy
Stavby rybníků s.r.o. Ze zákona je při výběru zhotovitele zakázky jediným hodnotícím
kritériem nejnižší nabídková cena, proto
zakázku vysoutěžila firma Nowastav akciová
společnost.
Mění se podmínky
Rybník čeká vybagrování, oprava poškozené hráze, výpustě a odtoku vody. Ministerstvo zemědělství (MZ) přiznalo na akci
dotaci 2 000 000 Kč. Podmínkou bylo dokončení, zkolaudování a vyúčtování celé akce
do konce roku 2020. Do toho však zasáhlo
letošní ochromení ekonomiky následkem
koronaviru. MZ sice přislíbených 2 000 000
Kč obci pošle, ale až po finálním vyúčtování
a hlavně zaplacení celé zakázky. Tohle musí
bezpodmínečně proběhnout do konce roku
2021. V silách obce však není potřebnou
částku téměř 2 7O0 000 Kč (včetně souvisejících poplatků) okamžitě uhradit. Řešením
je překlenovací úvěr, o který bude obec
nyní žádat. Termín splnění zakázky pro vybranou firmu je stanoven do konce roku
2021. Firma Nowastav však plánuje začít s
pracemi už počátkem letošního října, pokud
to počasí dovolí. Zakázku tak chce dokončit
v co nejkratším čase.
-et-

Hrejkovice se připojí
na veřejný vodovod
Zastupitelé schválili žádost obce
Hrejkovice a jejich místních částí o připojení na vodovod, který má obec Zbelítov ve
svém vlastnictví. Konkrétní podmínky stejně
jako cena za připojení budou zakotveny v
řádné smlouvě. Ta bude mezi oběma obcemi sepsána po obdržení stavebního povolení
na akci pro obec Hrejkovice.
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Parková úprava změnila loučku k nepoznání

V závěru
měsíce
srpna
byla dokončena
parková úprava
volného
prostranství
pod
prodejnou
potravin Jednoty.
Pod projektem
je znovu podepsána zahradní
architekta
Naděžda Žaludová.
Stejná zahradní
architektka,
která ve Zbelítově už projektovala úpravu dolní návsi.

Ohniště, paluba i stroje na cvičení
Zakázku za částku 498 098 Kč realizovala v průběhu letošního jara a léta
dle zadání projektu milevská firma Parkplus. Jihočeský kraj uvolnil dotaci
290 000 Kč a obci tak zmírnil finanční zátěž. Brzy zjara došlo k vysazování stromů, keřů a trvalek. Během léta pak k vlastnímu dokončování a osazování dalšími
rostlinami. Do komplexu se instalovaly tři lavičky, vytvořilo ohniště, rampabetonové podium a nedávno u rybníku ještě dřevěná vyhlídková paluba. Zbývá
doplnit dva venkovní stroje na cvičení, ale nejpozději do konce října dojde i na
ně. Za zmínku stojí, že zhruba uprostřed upravené loučky se dobře daří památné
lípě. Ta byla vysazená před dvěma roky při slavnosti výročí 100 let založení České republiky. Zachováno zůstalo i místo s ukotvením pro vztyčení májky.
Pryč vývěsky i telefonní budka
V projektu se počítá také s odstraněním stávajících bariér. Jde o telefonní budku a nepříliš vzhledné informační vývěsky. Celý prostor se pak víc otevře,
propojí a zpřístupní. Dřevěný přístřešek se zastavením pro cyklisty se nyní stal
součástí komplexu. Celé revitalizované místo má sloužit především k odpočinku,
relaxaci a společnému setkávání lidí. A to se za dobrého počasí daří už nyní.
Dešťová voda škodila
V současné době řeší starostka obce Markéta Honzíková s Jednotou jako
vlastníkem prodejny ve Zbelítově spor o finanční vícenáklady. Při parkových
úpravách terénu se totiž ukázalo, že dešťová voda stékající ze střechy budovy
do okapu nemá vytvořené žádné další odvodňování. Voda tak při prudkých lijácích dlouhodobě podmáčela budovu vlastníka prodejny a způsobovala vlhkost. A
nyní nově ničila parkovou úpravu s vysázenými rostlinami. Dle požadavku starostky obce provedla firma Jiřího Hrůzy odvodnění drenážními trubkami. A právě
úhradu těchto nákladů požaduje starostka obce na Jednotě jako vlastníkovi budovy uhradit.
Eva Taterová

Hasičárna se dočkala nových vrat
Oboje vrata na budově hasičárny si už pěkně dlouho říkaly o pořádnou
investici nebo zásah. Jejich žadonění se nejspíš doneslo až k uším zastupitelů
Jihočeského kraje. Ti koncem června
zasedali a Zbelítovu na ně přiklepli dotaci 41 000 Kč. Rozpočtovanou sumu
60 000 Kč tak obci sympaticky snížili. Do
jejich výroby se pustil Jarda Kotrba a
nová vrata už hasičárně sluší od uplynulého prodlouženého víkendu. Původní
materiál dřevo nyní nahradil plech.
Zdobení červenými hliníkovými lamelami je také skvělé. Až se hasičárna dočká
někdy nové fasády, výsledek bude ještě lepší.
-et-

Informace z obce
Místostarosta obce vzkazuje:

PŘIJEDE KOMINÍK

„Větve na kompost nepatří!
Opět se stalo, že do veřejné obecní kompostárny pod hlavní
silnicí někdo vyvezl sestříhané větve stromů ze zahrady. Pachatele
ze vsi se naštěstí podařilo dopátrat. A přimět, aby si větve z kompostárny naložil, odvezl a sám zlikvidoval. A kam s nimi? Přesně z
tohoto důvodu organizuje už řadu let místostarosta obce Pavel
Chvojan jejich pálení. Na louce pod mateřskou školou, vždy na jaře
a na podzim. Tedy aktuálně v době, kdy se stromy standardně prořezávají. O této chystané aktivitě včas informují plakáty i Zbelítovský zpravodaj.
Rozkládající se hmotu z kompostárny odváží a dále zužitkovává soukromý zemědělec. Avšak za předpokladu, že v tlejícím
kompostu neodhalí nic, co tam nepatří. Nic, co se nemůže samo
rozložit a při následném nakládání také poškodit techniku. V minulosti se při nakládání kompostovavé hmoty v ní našel třeba koberec. A nedávno dokonce pásy z dopravníku. I trpělivost má svoje
meze a občas zkrátka přeteče. Místostarosta chce proto v zastupitelstvu podat návrh na pořízení kamery nebo fotopasti a mít tak
dotčené místo neustále pod kontrolou. Pachatelé by tak do budoucna mohli být snadněji a rychle odhaleni. A když ani tohle nepomůže, pak kompostárnu třeba uzavřít a zrušit…(?)
Na kompost patří všechny organické zbytky rostlinného původu ze zahrady nebo domácnosti. Například posečená tráva, listí,
seno, sláma, plevel, zbytky zeminy, odřezky z vinné révy a podobně. Z kuchyně třeba kávová sedlina, čajové sáčky, rozdrcené skořápky z vajec, oloupané slupky z brambor nebo ovoce, zkrátka jen
a pouze bioodpad.
-et-

jako malovaná

Pozval malíře na slovo vzatého
Romana Nováka a dali se do práce. Ten z
téhle profese sice výuční list nemá, ale od
ruky mu to jde skvěle. A při své mimořádné výšce snadno dosáhne úplně všude.
Ladislav Medenci asistoval, kamarádi i
rodinný příslušníci pomáhali, zkrátka radost pohledět i všem poděkovat.
Došlo na lokál, obě WC i chodbu.
Pravda, ta dala trochu zabrat. Část se
musela otlouct, znovu nahodit a naštukovat. Strop dostal jako bonus nové podhledy a osvětlení.
A nová závěsná svítidla jsou teď i
v lokálu nad stoly. Celkový výsledek zcela
určitě stojí za to. Spolu s vychlazeným
pivem a dobrou obsluhu se návštěva v
hospůdce stává stále příjemnější společenskou záležitostí.

-et-

3. října od 8 hodin

bude ve

Zbelítově k dispozici kominík. Všichni, kdo chcete využít jeho služeb, objednejte si u starostky obce termín.
-et-

Potřebujete ochrannou roušku?
V kanceláři starostky obce Markéty Honzíkové
jsou bezplatně k dispozici jednorázové zdravotní ochranné roušky. Pokud roušku nemáte, obraťte se na starostku nebo místostarostu, zdarma a rádi Vám je doručí.
-et-

Svoz komunálního odpadu
opět v zimním režimu
a
úhrada tohoto poplatku
od

7. října 2020

se budou popelnice

vyvážet pravidelně každý týden.
Den svozu

STŘEDA zůstává stejný.

Do 30. září byla povinnost uhradit druhou splátku
poplatku za svoz komunálního odpadu nebo dlužnou částku tohoto poplatku. Hotově nebo bezhotovostně na účet
obce číslo 0640997339/0800. Jako variabilní symbol se
uvádí 133700xxx (místo xxx doplňte číslo popisné Vašeho
domu).
-et-

Hospůdka
Kdo zašel po dlouhé době do místní hospůdky, zaznamenal příjemnou změnu interiéru. Hostinský Ladislav Medenci
(ml.) využil dobu povinného uzavření veškerých provozoven v pohostinství k vymalování hospody.

V sobotu

Bleskový liják
a jezero na zahradě
Počasí letošního léta
přinášelo řadu bouřek a s nimi
ruku v ruce i lijáky a přívalové
deště. Ve Zbelítově k žádným
záplavám, vážnějším škodám
ani ohrožení zdraví nebo majetku naštěstí nedošlo. Hasiči
nemuseli nikde zasahovat a
neměli za letošní sezónu nahlášený žádný výjezd.
Jedna z posledních
letních bouřek však přinesla
trochu starostí. Na zahradě u
Erfaňukových naplnil prudký
liják během chvíle rybníček.
Ten přetekl a rozlil se po celé
zahradě. Voda nechtěla odtékat ani se příliš vsakovat.
Domácí si ale poradili. Vyhloubili výkop, propojili drenážní
trubku s kanalizační šachtou a
vodu tak odvedli.
-et-

Zaměstnání u obce
Letos o údržbu obce pečovaly dvě místní pracovnice. Jejich pracovní poměr zprostředkoval již tradičně
Svazek obcí Písecka ve spolupráci s Úřadem práce. Martě
Nyiriové skončí pracovní poměr letos 30. listopadu. Iva
Volfová bude obec uklízet a udržovat přes celou zimu až
do jara. Jí současný pracovní poměr vyprší 30. dubna
2021.
–et-

Škatulata, hýbejte se!
Touhle dětskou říkankou by šel s nadsázkou označit pohyb laviček po Zbelítovu. Masivní set k posezení
(stůl a dvě lavičky), dosud ukotvený v zastavení pro cyklisty, putoval na dětské hřiště pod řadovkami. Na jeho
místo přišel úplně nový set (opět stůl a dvě lavičky),
který je ale nyní designově součástí parkové úpravy loučky pod prodejnou Jednoty. U tamního ohniště jsou nově
další dvě lavičky, třetí si hoví na dřevěné palubě u rybníka.
A kam putoval dřevěný a už značně opotřebovaný
set z dětského hřiště pod řadovkami (opět stůl a dvě
lavičky)? Na louku pod mateřskou školu, na svou poslední
štaci. Tady ještě chvilku poslouží než definitivně skončí
na hranici. Zkrátka, nic se neztratilo a všechno je přesně
tam, kde má být.
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Hasičská soutěž ve Zbelítově

Jaroslav Chvojan je novým starostou SDH Zbelítov

Druhé kolo
pohárové soutěže
Na louce pod mateřskou školu se
v sobotu 18. července soutěžilo v požárním útoku. Navzdory úřadující epidemiologické situaci v Česku se místní hasiči
na poslední chvíli rozhodli přece jenom
soutěž ve Zbelítově uspořádat. Od dvou
bálů a maškarního průvodu v zimě tak
šlo po dlouhé době o první větší společenskou akci. Do Zbelítova přijelo soutěži celkem 14 týmů.

Celou sobotu panovalo teplé slunečné počasí. Pořadatelskou organizaci
mají místní hasiči i hasičky v malíčku a
vše šlo hladce. Ani tentokrát nechybělo
točené nebo opékané občerstvení, káva,
alko, nealko i posezení v party stanu.
Chybělo však vítězství domácích hasičů.
S odstupem času se ale ukázalo, že to až
tolik nevadilo...
Čtyři soutěžní kola
Letošní zkrácená soutěž měla
jenom
čtyři
kola.
Odstartovala
11. července v Milenovicích, o týden
později pokračovala ve Zbelítově,
15. srpna ve Skalách a celé klání se završilo 12. září v Miroticích. Zbelítovský
tým mužů tak absolvoval v kategorii
Klasik všechna kola. V Milenovicích skončil na druhém místě, ve Zbelítově na
posledním čtvrtém, ve Skalách opět
zvítězil a totéž se událo i v Miroticích.
Mirotice rozhodly
Pro celkové pořadí bere vítěz v
každém kole soutěže 30 bodů. A každé
další umístění za ním je vždy o bod méně. V kategorii Klasik jel Cigler team do
Mirotic s 87 body, Zbelítov s 86 body.
Šlo mu tedy o všechno a záleželo na
všem. Jenže první místo vyhrál v Miroticích úplně novinkově Přeborov. Zbelítov
skončil těsně druhý a Cigler team třetí.
Finální tabulka pořadí tak přinesla nevídanou kuriozitu. První tři týmy,
Zbelítov, Přeborov a Cigler team, které
jako jediné objely všechna čtyři kola
soutěže, nasbíraly ve finále přesně stejný počet 115 bodů. V takovém případě
se dosažené časy dotčených týmů ze
všech absolvovaných kol sčítají a o vítězi
rozhoduje nejnižší součet. Ten měl nejlepší Zbelítov a stal se tak absolutním
vítězem letošní okresní pohárové soutěže. Za ním skončil Přeborov a třetí
Cigler team. Protože tyto týmy spolu
drží a dobře vycházejí, sešli se na společné fotografii a zvesela zapózovali
všichni .
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Novým starostou SDH Zbelítov
byl výroční valnou hromadou zvolen
letos 11. ledna Jaroslav Chvojan (50).
V této pozici vystřídal Karla Kotheru,
který ve funkci působil neuvěřitelných
43 let. Lednová valná hromada přinesla i další personální změny v hasičském
sboru. Novým velitelem hasičů byl zvolen Petr Zelený. Také došlo k navýšení
počtu členů výboru ze sedmi na devět.
Novými členy výboru se stali Roman
Novák a Lenka Kotrbová. Celý hasičský
sbor má nyní 66 členů včetně dětí.
Jaroslav Chvojan přičichnul k hasičině
ve svých osmi letech a zůstal u ní dodnes. Stala se jeho životním koníčkem,
posláním, zkrátka něčím, co mu dává
smysl. Přirostla mu k srdci na celý život, stejně jako obec Zbelítov.
„Rodiče postavili ve Zbelítově
dům a v mých osmi letech se sem celá
naše rodina natrvalo přestěhovala,“ uvedl novopečený starosta. On sám dnes už
bydlí s manželkou a dětmi dávno v Milevsku, ale do Zbelítova se stále rád
vrací. Své kořeny zapustil totiž právě
zde. A jak se k hasičině vlastně dostal?
„Díky Václavu Řehořovi, který dětské
družstvo v roce 1978 ve Zbelítově založil
a tím nás děti k hasičině přivedl. V okolních obcích tohle nebylo tenkrát vůbec
běžné. Jezdili jsme na výlety, tábory,
prostě to s námi dětmi uměl. A nás to
moc bavilo,“ přiblížil. Jaroslav Chvojan
nejprve sám cvičil za žáky. V dorosteneckém věku však stále více a více spolupracoval s Václavem Řehořem, až
funkci vedoucího družstva dětí a mládeže od něj definitivně převzal. Získal instruktorské zkoušky prvního stupně s
označením „činovník.“ Děti tak vedl od
svých 18 let až donedávna. Během této
doby s ním střídavě spolupracovali další
kamarádi. Třeba mladý Vašek Řehoř,
Jana Rozhoňová nebo brácha Pavel. A
dlouhodobě jako jeho pravá ruka Ladislav Medenci (ml.). V současnosti už
řadu let vede družstvo dětí Roman Novák.

O činnosti spolku
A chystá nový starosta SDH nějaké novinky? „Rád bych, aby sbor fungoval a dobře pracoval jako doteď. Chtěl
bych navázat na dosavadní úspěšnou
práci svého předchůdce. Tedy, nadále
pořádat zaběhnuté věci. Brigády, plesy,
soutěže, vykonávat práce pro obec, pomáhat obci i lidem. Kdysi jsme třeba
obci pomáhali s těžbou dřeva v lese na
Svarkově a následně vysazovali nové
stromky. A samozřejmě, nebráníme se
spolupráci s ostatními spolky ve vsi. Už
nás například oslovil Český svaz žen
(ČSŽ). Na příští rok plánuje obec a členky tohoto spolku setkání rodáků obce.
Tak i do toho se chceme aktivně zapojit. Můžeme třeba slavnostně nastoupit,
otevřít požární zbrojnici, představit
techniku, uspořádat nějakou výstavku z
naší historie i s výkladem... Zkrátka
cokoliv, co celou událost způsobí ještě
atraktivnější. Hasičskou soutěží letos v
květnu jsme chtěli oslavit 115. výročí
založení našeho sboru. Bohužel, vyhlášený nouzový stav po celém Česku a s ním
spojené restrikce všechno utnuly. Tak
snad přijde jiná příležitost výročí nějak
připomenout(?). Z mého pohledu vidím
naši dosud uplatňovanou činnost na velmi slušné úrovni. Když se takhle udržíme
a budeme pokračovat tímhle směrem,
budu jedině rád, protože se pak bude za
čím ohlédnout i vzpomínat.“
Plány a investice
A jak to starosta vidí s chystanými investicemi? „Co se týká vybavení,
jsme na slušné úrovni. Na soutěžích se
můžeme porovnávat s ostatními sbory a
jsme na tom dobře. Auto s přívěsem teď
máme rok nové, hadice jsme kupovali
před pár lety. Co je potřeba, kupujeme
průběžně. Peníze, díky dobrému hospodaření i pokladníkovi, máme. Snažíme se
pořizovat pro aktivní členy a členky vycházkové uniformy. Je to ale poměrně
drahá záležitost, proto se pořizují postupně. Ještě z těch investic...asi by se
nám hodila větší místnost pro scházení.
Stávající klubovna, kde kdysi bývala
obecní knihovna je malá. Možná bude
trvale volná nějaká místnost v bývalé
budově obecního úřadu, uvidíme... Špatná by určitě nebyla ani větší hasičárna.
Ale to je zatím hodně vzdálená hudba
budoucnosti. Rok máme nové auto s
přívěsem, které v ní na úkor místa parkujeme. Starou pojízdnou Avii jsme už
nepotřebovali a podařilo se jí dobře prodat. Zatím jsou fajn nová vrata u hasičárny, která teď obec pořídila.
Do budoucna bych moc rád, aby
se i pod mým vedením spolku dobře dařilo. Nejenom v běžných činnostech, ale
i na soutěžích. Do hasičiny aby se zapojovalo víc dětí a dětské družstvo ve Zbelítově tak mohlo existovat dál. Pro kategorii starších žáků jich je třeba minimálně devět.“
Eva Taterová

Hasičský sbor ve Zbelítově píše historii již 115 let
Zbelítovský sbor dobrovolných
hasičů by letos oslavil 115. let výročí
svého založení. Při této příležitosti chtěl
ve Zbelítově uspořádat v květnu okrskovou soutěž a výročí tak náležitě připomenout. Bohužel, situace tohle v době nouzového nedovolovala. Hasiči se proto
rozhodli oslavu výročí přesunout na příští
rok. A doufají v snad příznivější podmínky, které akci dovolí. Události sboru od
aktu založení až do nedávné současnosti
skvěle mapuje kronika spolku. Ty krátce
přibližuje současný kronikář sboru a zapisovatel Tomáš Přibyl...
Letošní rok je tomu 115 let, co byl
v naší obci založen Sbor dobrovolných
hasičů. Jak zmiňuje kronika, byl dne
27. prosince 1904 „obecnim Viborem, a
teš spoluobčanů, ustanoven Protokol o
zřizeni Nove Hasičske stříkačky pro
obec.“ Protokol byl pak dne 8. ledna
1905 veřejně předložen a schválen. Zvoleni byli funkcionáři výboru sboru a dne
29. ledna pak bylo přihlášeno a zaneseno
26 členů. Nová stříkačka byla dne
23. března vyzkoušena, přijata a ihned
vyplacena sumou 800 zlatých. Hned tentýž rok zasahovali zbelítovští hasiči při
požáru v obci. Dne 28. července ještě
před vysvěcením nové hasičské stříkačky
došlo k požáru v č.p. 17. Stříkačka byla
slavnostně vysvěcena dne 20. srpna, za
hojné účasti lidu domácího a sborů
z okolních obcí. V roce 1905 bylo též
rozhodnuto o stavbě hasičské zbrojnice
na návsi.
V dalších letech pak sbor pokračoval v práci pořádáním cvičení, školením
členů a například hasičskými hlídkami
v době žní. Sbor zasahoval u požárů
v obci a v obcích okolních - Pechové
Lhotě, Oseku, Velké, Jickovicích. Hasiči
se také účastnili mnoha společenských a
duchovní akcí. Například dne 14. října
1907 posvěcení misionářského kříže
v Milevsku nebo dne 10. ledna 1910 oslavy
sňatku
Karla
Schwarzenberga
v Květově.
Činnost sboru pak ovlivnil nástup
I. světové války, kdy v kronice není mnoho uváděno. Po válce nastává problém
s oživením činnosti.

Dne 4. prosince 1921 vypukl
v obci požár stodoly v č.p. 6. Avšak
v hadicích zamrzla voda a stříkačku nebylo možné použít. Totéž se přihodilo i
přivolaným hasičům z Oseku. Požár společnými silami hasiči a občané uhasili.
Stodola ale shořela do základů a dohašovalo se ještě druhý den. A ještě celý
týden muselo být požářiště hlídáno ve
dne i v noci.
Meziválečné
roky
znamenaly
oživení činnosti sboru, pořízení další
výzbroje a výstroje, společenské akce a
cvičení. A bohužel, i další zásahy při
požárech v obci a okolí.



V roce 1922 byl uspořádán první
hasičský ples.



V roce 1923 sehráli hasiči první
divadelní představení.



V roce 1928 byl ustanoven
„ženský odbor hasičský ve Zbelítově“, který měl 10 členek. Jeho
existence ale trvala jen do
roku 1932.



V roce 1939 byl schválen nákup
nové
motorové
stříkačky
od firmy Stratílek. Stříkačka byla
vyzvednuta dne 17. ledna 1940.

zásahů při požárech již mnoho nebylo.
Od padesátých let se součástí jejich
práce stala také účast v hasičských soutěžích. Zhruba takových, jak je známe
dnes. Pracovali mimo jiné také na mnoha stavbách občanské vybavenosti
v obci. Kulturního domu, mateřské školy, ale také při budování rybníků.



V roce 1961 bylo rozhodnuto o
stavbě nové hasičské zbrojnice
„na drahách,“ která byla dokončena v roce 1964.



V roce 1965 byl postaven stožár
na sušení hadic,



v roce
siréna.



V roce 1972 byla tehdejším zbelítovským požárníkům přidělena
nová motorová stříkačka PPS 12.



Výrazným mezníkem pak bylo
založení žákovského družstva
v roce 1978.

1978

namontována

Dlouhodobá
kvalitní
práce
s mládeží se pak promítla a promítá do
soutěžních úspěchů nejen dětí, ale i
většiny současných dospělých soutěžících hasičů.
Tolik velmi stručně k historii
našeho sboru. Tímto jen připomínám
tradici významné organizace v naší obci, jejíž historie začala před více než
115 lety. Letos jsme chtěli toto výročí
připomenout na okrskové soutěži, která
měla být uspořádána v květnu ve Zbelítově. Máme zájem přesunout její uspořádání na příští rok. Tak jestli okolnosti
dovolí, jste všichni srdečně zváni!

Ženský odbor (fotografie z roku 1928)

S II. světovou válkou následoval
opět útlum činnosti. Nová motorová
stříkačka zasahovala při požáru v obci
v roce 1944. A stejně jako ta první,
vysvěcena byla až po svém prvním zásahu —v poválečném roce 1946. V suchém
létě roku 1947 byla použita také
k naplnění vyschlých zbelítovských rybníků.
Po únoru 1948 se politické změny
dotkly i sborů, které byly přejmenovány
na „Místní jednoty československého
hasičstva.“ Hasiči pokračovali v práci,

Za Sbor dobrovolných hasičů Zbelítov,
Tomáš Přibyl

Žákovské družstvo dětí
(fotografie z roku 1978)
Stříkačku na obou fotografiích
od sebe dělí 50 let.
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Rozloučení s prázdninami po myslivecku
dy a myslivosti. „Situace v koronaviru
nikomu nedovolovala cokoliv společně
pořádat. Nám například karneval, den
dětí, a tak jsme se nyní rozhodly pro
tento způsob,“ uvedla předsedkyně
svazu žen Zdena Dubová a všechny
přivítala.

Do mysliveckého se vyparádil i přístřešek

Jak vypadá kuna skalní, srnče,
koloušek nebo jak uším lahodí troubená
myslivecká fanfára na lesnici. To vše i
ještě mnohem víc vědí už od soboty
29. srpna děti ze Zbelítova i Oseku.
Členky zbelítovského českého svazu žen
pro ně uspořádaly v sobotu odpoledne
Rozloučení s prázdninami. Zábavnou a
vzdělávací akci, kdy po celé odpoledne
kralovalo téma myslivost. K vidění byli
myslivci, myslivkyně, myslivečtí psi i
trofeje. Kdo si chtěl zastřílet ze vzduchovky na špalíčky, měl skvělou příležitost.
Pořadatelsky se spolupodílely
obecní úřad ve Zbelítově, Oseku, Myslivecký spolek Osek Hůrka a Diana, I. myslivecký spolek žen. Celé dění se odehrávalo v areálu zbelítovské mateřské školy
venku pod širým nebem. Navzdory meteorologické předpovědi se deštivé počasí
tak trochu smilovalo a pršelo slabě. Pro
šedesátku dětí a dospělé se podařilo
vytvořit velmi originální, zábavné a naučné odpoledne. Po jeho skončení se
místní ještě sešli v sálu kulturního domu. Poseděli při harmonice, zazpívali a
shlédli videozáznamy z několika posledních akcí, než všechno kulturní dění
zastavil koronavirus.

Celé odpoledne odstartovala
myslivecká fanfára. Na lesnici ji zatroubila členka Diany, I. mysliveckého
spolku žen Věra Burianová spolu se
Zdeňkem Komárkem. A pak už myslivkyně Ladislava Brožová seznámila diváky s plánem pro celé odpoledne. Proběhla přehlídka několika plemen loveckých psů, k nimž Ladislava Brožová

připojila stručnou charakteristiku. Rasu
jezevčíka nebo českého fouska znali
všichni, ale třeba slovenského kopova
nebo německého křepeláka už málokdo.

Bea (Český fousek) Honzy Buzka byla přátelská

Vycpaniny, stopy,
i střelba ze vzduchovky

Členky Diany, I.mysliveckého spolku žen

Troubená fanfára i přehlídka psů
Český svaz žen ve Zbelítově je při
plánování akcí proslulý svojí tvůrčí kreativitou. Tentokrát se členky rozhodly
spojit své síly s vedlejším Osekem a zakončit prázdniny pospolu. A dětem
z obou sousedních vesnic tak nenásilnou
a zábavnou formou přiblížit téma příroZbelítovský zpravodaj 3/2020 • strana 6 •

Na děti čekalo pět naučných
stanovišť. Rozpoznávaly vycpaná zvířata, například veverku, kunu, bažanta
nebo koroptev. Určovaly a přiřazovaly
zvířatům stopy a k fotografiím ptáků
zase jejich názvy. Správně určit sojku
nebo straku dalo zabrat. Na stanovišti
u Tomáše Krále se identifikovaly stromy podle odřízlých větví. A také často
i podle nápovědy z publika. Kdo se
odvážil, vydal se za garáž střílet ze
vzduchovky na špalíčky. Jan Buzek
s Petrem Řehořem se ujali role vzduchovkových inspektorů. Nabíjeli a kde
bylo třeba pomáhali zamířit, držet i

vystřelit. Zkrátka, zábavné a pohodové
odpoledne si ve Zbelítově užili všichni.
Točená zmrzlina, hasičské auto,
posezení v sálu
Jistá odměna čekala v cíli na
všechny děti – taška plná dárečků a cukrovinek. A také pravá točená zmrzlina, pití
a další občerstvení. Pomyslnou třešničkou
na dortu se stalo auto milevských hasičů,
které zastavilo před mateřskou školou.
Pokušení prohlédnout si ho, nastoupit,
nebo se v něm usadit, neodolal z dětí
téměř nikdo.

Dobrá nálada pokračovala ještě
navečer v sálu kulturního domu. Nechybělo posezení, káva, domácí cukroví ani dva
harmonikáři. Na plátno se promítal videozáznam z loňského zájezdu do Rakouska,
veselých klipů ze Silvestra a letošního
maškarního průvodu po Zbelítovu. Díky
koníčku Bedřicha Rybáka jsou všechny
společné akce skvěle zpracované a zdokumentované.
Eva Taterová

VÝVĚSKU MŠ

V mateřské škole začal školní rok.

MAJÍ OD LETOŠKA, VYTVOŘIL TONÍK ŚTVÁN
ZE LHOTY.
Kč starostka už neví a nechce vyhledat.

V loňském školním roce se pod záštitou Místní akční skupiny
zapojila naše školka do projektu, zaměřeného na spolupráci základních a mateřských škol našeho regionu. Školní děti ze šestých
a sedmých tříd vymýšlely krátké pohádky a děti z mateřských škol
po přečtení pohádek učitelkami k nim ve školkách kreslily obrázky. Ve čtvrtek 17. září odpoledne proběhl v milevském Domu kultury křest vzniklé knihy, s názvem Krátké pohádky od dětí pro
děti. Z naší školky ilustrovaly pohádky do knížky a na křtu byly
oceněny Nelinka Pauli, Leontýnka Procházková, Dorotka Přibylová
a Kačenka Slabá. Ta už je od září školačkou.
Do Mateřské školy Skřítci máme pro letošní školní rok zapsáno 19 dětí. Předškoláků, kteří by měli nastoupit příští rok v září
do školy, je sedm. Další čtyři děti jsou čtyřleté, šest dětí je tříletých a dvě děti jsou teprve dvouleté. Na společné fotografii chybí
Lucinka Pauli, Míša Martinka a Maruška Smrtová.
Za mateřskou školu Skřítci
ředitelka Hana Maťhová

Mateřská škola má konečně svoji vývěsku. O tom,
že tři děti půjdou v září do školy, informovala už koncem
června nová vývěska. Vyrobil ji Antonín Štván z Pechovy
Lhoty a k plotu zahrady mateřské školy ji nainstaloval
místostarosta obce Pavel Chvojan.
-et-

Včelaři měli letos bídný rok
než obvykle. Sběr medovice pro druhou
výtoč včelám překazil déšť. A co vlastně
medovice je? Lepkavá kapalina bohatá
na cukr, kterou vylučují mšice a včely ji
sbírají. Všechny tyto nepříznivé faktory
ovlivnily letošní cenu medu. Oproti běžným 120 až 130 korunám za jeden kilogram, vzrostla cena na 150 korun. A ještě se na všechny zájemce nedostalo.

Včelíny Františka Holána loučku pod Zlatinou pěkně zkrášlují

„Letošní rok byl pro včelaře nejhorší za posledních padesát let,“ říká
František Holán. Jeden ze čtveřice zbelítovských včelařů, jehož včelíny už nějakou dobu zkrášlují loučku pod silnicí
I/19. Přiblížil, že první výtoč medu byla
letos poloviční a druhá se nekonala vůbec. Včelaři tak museli začít krmit včely
už začátkem července, aby jim nepadly.

Na jaře totiž začalo v přírodě kvést
skoro všechno najednou. Vždycky zapršelo, déšť všechno spláchnul, pak chvíli
sluníčko. Tohle střídání, spolu se studeným počasím způsobilo, že včely ven
moc nelétaly a do úlů nic nepřinášely.
A ještě se hojně rojily. Výsledkem všeho byla jenom jediná výtoč květového
medu. A ještě v polovičním množství

O svá včelstva pečují ve Zbelítově
čtyři včelaři. František Kotrba, Zdeněk
Kotrba, Michal Procházka a František
Holán. Všichni jsou členy Českého svazu
včelařů v Milevsku. Svá včelstva mají
nyní zaléčena Gabonem a Varidolem. Úly
zbývá už jen zazimovat a doufat, že
zjištěný jarní úhyn včel nebude nijak
zásadní.
František Holán včelaří celý svůj
život. Na loučce pod Zlatinou má v nástavkových úlech 22 včelstev. Od chvíle,
kdy je sem kompletně přestěhoval, má
loučka výrazně příjemnější tvář. Jeho
povídání o včelách a včelaření přinese
příští vydání Zbelítovského zpravodaje.
Eva Taterová
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Životní jubileum oslavili
(a souhlasili se zveřejněním)

Jak to bude s kulturními akcemi?
Plánování budoucích společných akcí v době, kdy počet pozitivně testovaných osob na covid-19 v Česku masivně

Michal Hemmer

50 let

Jaroslav Chvojan

50 let

Milan Kočovský

55 let

Dáša Kardová

70 let

dem by chtěly uskutečnit alespoň jedinou akci. Jde o

Helena Filandrová

75 let

tradiční

vzrůstá je velký problém. Vládní nařízení a zákazy se neustále stupňují a nikdo nedokáže odhadnout další vývoj situace.
Členky zbelítovského českého svazu žen spolu s obecním úřa-

nasvícení vánočního stromu

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

Vítání občánků do života

a zahájení Adventu.
Samozřejmě, jen pokud to bude aktuální situace
koncem listopadu dovolovat. Pořadatelky však dopředu rozhodně avizují, pokud na akci dojde, bude se celý program
odehrávat výhradně venku!!! Plánují vystoupení dětí i malý
jarmark. Avšak, žádné společné posezení v sálu kulturního
domu. Ve Zbelítově se Advent zahajuje tradičně v sobotu
před první Adventní nedělí. Pokud na něj tedy letos dojde,
bude se konat

v sobotu 28. listopadu

navečer.

Stejné ohrožení se týká také ostatních akcí, konaných
v závěru roku. Sledujte plakáty nebo vývěsky.
-et-

(děti zleva) Sofie Lívancová, Eliáš Kadlec a Julie Horáčková,
chybí Tobiáš Jedlička

V pátek 18. září odpoledne přivítala starostka obce
Markéta Honzíková s kronikářkou Ludmilou Přibylovou do života čtyři nové občánky. Slavnostní akt vítání patří v obci k
dlouholetým tradicím. I jeho se však letos výrazně dotkla
zdravotní omezení. Dezinfekce při vstupu do sálu kulturního
domu, nutné odstupy i roušky. Starostka nechtěla podcenit ani

Vzpomínky
∙ Dne 8. června uplynulo osm let od
chvíle, kdy nás navždy opustil
okamžik blahopřání rodičům dětí a pro stisk rukou si pro jistotu nasadila bílé rukavice. Rodiče dětí od ní dostali na památku
slavnosti malý dárek. Květinu a poukázku v hodnotě 500,- Kč
pro nákup v prodejně Obuv u Emilky. Všem krásně zarecitovala děvčata Petra Honzíková a Simona Matoušková. A koho
vlastně starostka s kronikářkou do obce přivítali?

Julii Horáčkovou, Eliáše Kadlece, Sofii Lívancovou
a v nepřítomnosti Tobiáše Jedličku,

foto Šárka Šrámková/-et-

pan Zdeněk Kubec ze Zbelítova.
Výročí svých sedmdesáti let se už nedožil, slavil by je letos 5. července.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka, děti
a ostatní příbuzní
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