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výtisk zdarma

Vážení spoluobčané,
od 1. července 2013 je účinná novela Vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení mimo les. Dosavadní praxe byla taková, že pokud jste chtěli na své zahradě pokácet strom, který měl více než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, museli jste žádat o povolení a uhradit příslušný poplatek. Musím říct, že po dlouhé době
se naším zákonodárcům podařila smysluplná věc, protože nevidím důvod, proč by si každý sám, svobodně, bez
svolení úřadu, nemohl rozhodnout, co si na své zahradě ponechá a co ne. Ovšem nic to nemění na tom, že se
musí dodržet vegetační klid stromů (listopad až březen ).
starostka obce Markéta Honzíková

Svoz komunálního odpadu

Volby do poslanecké sněmovny

V období od 1. listopadu 2013 do 30. dubna 2014

Nadcházející předčasné volby do Poslanecké sně-

bude pravidelný svoz opět 1x týdně, vždy v pá-

movny Parlamentu České republiky jsou vyhlášeny na dny

tek. Připomínáme všem, kteří poplatek za komu-

25. – 26. října 2013. Volební místnost ve Zbelítově bude

nální odpad platí ve splátkách, že do 30. září 2013

opět v přízemí budovy mateřské školy. Otevřena bude

je povinnost uhradit druhou splátku.

v pátek od 14—22 hodin a v sobotu od 8—14 hodin.

-et-

Stůl pro stolní tenis
Na dětském hřišti pod řadovými domy přibylo
v sobotu 10. srpna další vybavení pro volný čas pevný zahradní stůl pro stolní tenis. Jak starostka
sdělila, díky přidělené dotaci na kalové čerpadlo
pro záchrannou jednotku, obec téměř stejnou částku ušetřila a stůl tak mohla zakoupit. Dodala ho
firma Fithan za cenu 18 990,-Kč, firma Jiřího Hrůzy
provedla sponzorsky pevné ukotvení a zabudování
stolu do země. Vše se podařilo zrealizovat ve velmi
krátké době, díky nezištné pomoci Zdeňka Procházky (st.) a dobře provedené práci zaměstnance firmy Rostislava Brože. Mnozí hráči tak nelenili a nejedno letní odpoledne využili k poměření sil v této
hře.
-et-

Cyklo zastavení uprostřed vsi
Na loučce mezi prodejnou Jednoty a budovou obecního úřadu se začalo v průběhu měsíce
září budovat odpočinkové zastavení pro cyklisty.
Na místo o výměře zhruba 24 m2 bude usazen stůl
a dvě lavice, stojan na jízdní kola, informační ceduli a odpadkový koš. Celkové náklady na pořízení
činí 75 000,- Kč, spoluúčast obce je 20 000,- Kč.
Projekt realizuje Místní akční skupina (MAS) přes
Svazek obcí Milevska. Obdobná odpočinková zastavení už jsou například v Květově nebo Kučeři. -et-

Poslanci přijali 20. srpna ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky. Pro
zajištění přijetí tohoto návrhu pro něj muselo hlasovat
nejméně 120 zákonodárců. Tato podmínka byla splněna,
pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 140 poslanců, proti
jich bylo sedm. Prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna a zároveň vyhlásil termín předčasných voleb
na 25. a 26. října 2013.
-et-

Pokračuje zdravotní cvičení
v tělocvičně
Po prázdninové přestávce pokračuje v tělocvičně
mateřské školy opět zdravotní cvičení Body-Shaping. Vždy
každý čtvrtek od 19—20 hodin, lektorka Simona Šulcová, cena 50,-Kč za hodinu. Zvýhodněné předplatné za
deset hodin je 400,- Kč. Cvičení je vhodné pro všechny
bez rozdílu věku. Vítány jsou nejen ženy, které cvičit
chodí nebo už někdy chodily, ale i ty, které by chtěly
cvičení teprve vyzkoušet.
-et-

Sběr elektroodpadu
V úterý 1. října bude před budovu obecního úřadu přistaven putující kontejner na elektroodpad. Po celý
den do něj můžete vkládat nepotřebný, vyřazený elektroodpad z vaší domácnosti. Například vysloužilé malé
i velké elektrospotřebiče (pračky, myčky, sporáky, ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory,
elektrické radiátory, fritovací hrnce, žehličky, topinkovače, zahradní sekačky, vrtačky, pily a další spotřebiče
určené k likvidaci). Dále jednotlivé části těchto elektrospotřebičů, elektrické a elektronické součástky. Nikoliv
však klasické žárovky a zářivky, výbojky, cartridge nebo bojlery, hrací automaty. Elektroodpad je oddělen od
komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním.
-et-

Krátce ze zasedání
21. zasedání zastupitelstva, 25. září
V průběhu letních prázdnin se žádné zasedání nekonalo. První poprázdninové až ve středu 25. září, bohužel už po redakční uzávěrce zpravodaje. Informace z tohoto zasedání proto přineseme v příštím vydání.
-et-

Kultura
Pouťový turnaj v nohejbalu
Na začátku prázdnin se trávou zarostlý povrch dětského hřiště pod řadovými domy podařilo znovu obnovit a avizovaný Pouťový turnaj v nohejbale tak mohl v sobotu 6. července naplno vypuknout. Proběhl pod záštitou starostky obce Markéty Honzíkové odpoledne od 13 hodin. Přihlásilo a zúčastnilo se ho celkem devět mužských družstev. Cena pro vítěze byla více než lákavá – přepravka 12 stupňového piva Kozel. Zkrátka však nepřišli ani všichni ostatní, jejich hruď starostka ozdobila perníkovými medailemi, darované Šárkou Šrámkovou.
Láhvemi s kořalkou obdarovala nakonec i hráče za druhé a třetí místo. Cenu útěchy za poslední místo –láhev
rumu získali Matěj s Jaromírem Hrůzovi a Lukáš Zelený. Občerstvení bylo zajištěno přímo na hřišti, počasí přálo, a tak odpoledne proběhlo v dobré náladě. Děti a členové rodin fandili svým favoritům a všichni si tak odpoledne užili. Vyhlášení výsledků a předání ceny se uskutečnilo večer, v sálu kulturního domu, na pouťové taneční
zábavě. Zvítězil a přepravku piva získal tým hráčů ve složení Jaroslav Štědronský, Tomáš Kotrba a Libor Šimák.
týmy (nohejbal):
1. J. Štědronský, L. Šimák, T. Kotrba
2. P. Frydrych, V. Malík, J. Kozák
3. P. Honzík, J. Blažek, E. Švec
4. K. Himmel, P. Novotný, K. Hrůza
5. T. Frydrych (ml), V.Přibyl (ml.),
O. Říha (ml.)
6. Lub. Chvojan, Luk. Chvojan, R. Šimák
7. J. Herout, P. Kreissl, V. Štědronský
8. F. Kotrba, R. Brož, P. Holán,
J. Hrůza (st.)
9. M. Hrůza, J. Hrůza (ml.), L. Zelený

Prázdniny zakončil volejbalový a nohejbalový turnaj
Velkým turnajem v nohejbale a volejbalovým
soubojem zakončili v sobotu 31. srpna Zbelítovští
letošní čas prázdnin. Akcí chtěla starostka navázat
na úspěšný pouťový turnaj v nohejbalu. Hráči, děti,
dospělí a další příznivci sportu strávili na hřišti odpoledne plné pohody, fandění a sousedského povídání, někteří si s chutí zahráli i stolní tenis. Zahradní
stůl pro něj obec na hřiště pořídila teprve nedávno.
Nechyběl nafukovací skákací hrad pro děti ani stánek s občerstvením. Pozornost na sebe přitahovaly
i tři veterány, které na hřiště ochotně přistavil Petr
Kreissl (st.): naleštěná červená Tatra Aero, Jawa ČZ
z roku 1936 a motocykl značky Manet.
Volejbalu zdar!
Bojovým pokřikem „Volejbalu zdar a srandě
ještě víc“ zahájily dva týmy volejbalistek sportovní
odpoledne. Za všeobecného veselí oba soutěžní
týmy -Čipmánci a Skřítci napochodovaly na hřiště,
posilnily se panákem Zelené a pustily do boje.
O první nebo druhé místo, více týmů se bohužel nepodařilo postavit. V průběhu prázdnin družstva volejbalistek od základů teprve vznikala, postupně se
utvářela, hráčky se často střídaly, měnily a všelijak
se improvizovalo. Dokonce tak, že ve finálovém souZbelítovský zpravodaj 2/2013 • strana 2 •

boji hrál za tým Čipmánků ve žluté paruce i manžel jedné z hráček, vydávaje se zvesela za Jarušku. Složení
družstev nakonec vytvořily převážně mladé maminy,
slečna a babička.
Kostýmy hráčkám slušely
Oba týmy volejbalistek bavily diváky nejen svým
zápalem pro hru, ale i častými exhibičními vsuvkami
a vystoupeními. Nalíčení, vtipné a barevně sladěné kostýmy, v nichž by v mžiku mohly vystupovat třeba jako
mažoretky nebo pochodovat v maškarním průvodu,
hráčkám neobyčejně slušely. Čipmanky si navlékly stejná zelená trika, růžové kraťasy z časů babiček, zvané
bombarďáky, do vlasů čelenku s velikou růží. Skřítkové
černá tílka či trika, žluté kraťasy a žlutá květina ve vlasech nechyběla ani jim. Rozličně vytvořené vlasové kreace šarm a kouzlo obou týmů ještě podtrhovaly.
Něco sladkého, něco kyselého
Cena za první místo byla láhev likéru a „něco
sladkého“ (bonboniéra), za místo druhé k láhvi likéru
přibylo ještě „něco kyselého“ (sklenice okurek). Zvítězily Čipmanky s výsledkem 2:0. K sladké odměně dostala
každá členka vítězného týmu ještě nádavkem zahradní
betonovou vázu. Vyrobil je pro ně zdarma a osobně rozvezl Luboš Kašpar.
Pokračování na str. 3

Pokračování ze str. 2
Pečená kachna,
králík i kuře
V nohejbale se na hřišti
mezi sebou opět utkalo devět
mužských družstev a turnaj se
protáhl až do samého večera.
Ceny pro první tři místa byly
tentokrát z ranku kulinářského
a vydávaly se hned večer
v mí s t ní m po ho s ti n s tv í .
V kuchyni je připravil Dušan
Grůbr a nezávisle na umístění
v první trojce s nimi nepohrdl
nikdo. Lukáš Přibyl, Josef Malík
a Tomáš Frydrych v turnaji zvítězili a jako vítěznou cenu získal každý hráč pečenou kachnu
s knedlíkem a zelím. Druzí
skončili Tygři –Jaroslav a Marian
Heroutovi a Josef Hubáček. Za
toto stříbrné umístnění si každý
z nich vysloužil pečeného králíka s knedlíkem a zelím. Cenu za
místo třetí –pečené kuře
s knedlíkem a zelím vybojovali
a
snědli
Mariján
Miklavčič, Jaroslav Blažek a Petr Honzík.
Eva Taterová

tým Skřítci (volejbal)
(stojí vzadu, zleva)

tým Čipmánci (volejbal)
(v podřepu a leží, zleva)

Tereza Kreisslová
(kapitánka)

Marie Procházková

Michaela Himmelová
Lenka Řehořová
Radka Přibylová
Pavla Čunátová
Markéta Čunátová

Jaromír Hrůza („Jaruška“)
Petra Novotná
Jaroslava Hrůzová
Zdena Hrůzová
Magdaléna Chvojanová
(kapitánka)

týmy (nohejbal):
1. V .Přibyl, T .Frydrych,
J. Mazanec
2. Lub. Chvojan, Luk. Chvojan,
M. Volf
3. K. Kotrba, J. Šimák, P. Kreissl
4. J. Herout, M. Herout,
J. Hubáček
5. P. Novotný, K. Himmel,
K. Hrůza
6. F. Kotrba, P. Holán, R. Brož,
J. Hrůza (st.)
7. L. Přibyl, J. Malý, P. Frydrych
8. P. Honzík, J. Blažek,
M. Miklavčič
9.J. Štědronský, V. Štědronský,
R. Šimák, P. Kreissl

Na Rozhraní se vaří obědy, favoritem je smažený sýr
Uplynulá letní sezóna byla zatěžkávací zkouškou pro nově otevřenou kuchyni v pohostinství Na Rozhraní, v níž
Dušan Grůbr začal od 8. července vařit
hotová jídla. K dosud nabízeným pizzám,
sobotním polévkám a občasným uzeným
pochoutkám tak ještě přibyly obědy. Položili jsme mu pár otázek o vaření, jídle,
strávnících i nezbytné reklamě. Odpověď na každou
otázku však nesměla přesáhnout tři věty.
Jak byste třemi slovy ohodnotil právě uplynulou
sezónu?
Náročná, nová, ale dobrá.
Kolik obědů jste denně vařil?
Začal jsem na 13 obědech, postupně se to zvyšovalo
a ustálilo zhruba na 35 obědech denně. Vůbec nejvíc
bylo asi 48 obědů za den.
Pomáhal Vám někdo v kuchyni?
Ne, všechno dělám sám. Musel jsem ale přijmout brigádnice na plac, to už jsem fakt nestíhal.
Nabízená jídla jsou pořád stejná?
Jídla na jídelníčku sice točím dokola, ale snažím se je
pořád obměňovat a zakomponovat i něco jiného.
V průměru je tam sedm až osm jídel, dvě polévky, ale
i něco rychlého (šumavská topinka, nakládaný hermelín,utopenci nebo opečená klobása) a něco sladkého
(zmrzlinový pohár, rakvička se šlehačkou) a menší porce pro děti. Koncem léta jsem začal vařit i zvěřinu –
divočáka, jelena a dál v tom chci pokračovat.

Nejvíce objednávané jídlo?
Smažený sýr, játra na roštu, kachna, pak žebírka, kolena a další.
Průměrná cena za jídlo?
Nejvíce 75,-Kč, samozřejmě kromě kachny, ta je dražší. Cena za zvěřinu je zatím zaváděcí, proto je srovnatelná s ostatními jídly.
Jaká sorta strávníků chodila nejčastěji?
To nelze jednoznačně říct. Chodili turisté, dělníci
z Milevska i okolí -třeba zahradníci, saniťáci, družstevníci, sezónní dělníci, docela pravidelně i místní,
důchodci, odpoledne a navečer cyklisté. Je to různá
směsice lidí.
Jde vůbec odhadnout kolik jídel uvařit?
Nejde, proto jsem k hotovým jídlům zakomponoval
minutky. Koupím ražniči a suroviny, které se dají udělat na minutky (třeba řízky) a když došly hotovky, vybíralo se z minutkového jídelníčku.
Je nějaký zajímavý zákazník?
Jeden postarší manželský pár na drahé motorce, snad
Harley nebo chooper. V rámci moto vyjížďky jezdí do
Zbelítova pravidelně každý víkend za jídlem 100 km.
Jednou podle reklamy u cesty zajeli, ochutnali a od té
doby už jezdí pravidelně. Nevím odkud přesně jsou,
ale těší mě, že jim u mě chutná a vracejí se.
Jsou pravidelní strávníci u Vás nějak zvýhodněni?
Mají věrnostní kartičku a za devět odebraných obědů
získají desátý oběd zdarma, stejně tak je to u pizzy.
Pokračování na str.5
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Z mateřské školy
Na konci školního roku v červnu se Mateřská škola Skřítci loučila se Sárou Novotnou, Vašíkem Chvojanem
a Ondrou Hrůzou. Všichni tři nastoupili v září do první třídy v základní škole. Slavnostní rozloučení s nimi proběhlo 20. června v mateřské škole za přítomnosti paní starostky.
Na rozloučení se školním rokem připravila školka pro děti na 24. června překvapení v podobě vystoupení
klauna, který všechny děti zaujal, pobavil a zpříjemnil dopoledne. Děti si domů odnesly sladkosti a balónky,
vytvarované klaunem dle jejich přání. Vystoupení bylo zajištěno pro děti zdarma.
Po vyhodnocení druhého ročníku soutěže ve sběru PET lahví se
naše školka za pomoci všech, kteří
s námi sbírali a nosili PET lahve,
umístila mezi zúčastněnými školkami
a školami na druhém místě. Nasbírali
jsme celkem 2 269 kg a získali finanční odměnu 7 269,- Kč. Tuto odměnu bychom chtěli využít jako část
peněz, která bude potřeba na zakoupení staršího piana. V letošním školním roce 2013/2014 jsme se do soutěže přihlásili znovu. Kromě PET lahví
se bude od září až do června sbírat
ještě papír. Účast v soutěži kladně
hodnotíme nejen z hlediska možnosti
získání finančních prostředků pro
školku, ale také jako možnost jít dětem příkladem v oblasti recyklace
a ochrany životního prostředí.
Od září je v mateřské škole zapsáno dvacet sedm dětí, z toho šest dětí v průběhu školního roku dovrší
teprve věk tří let. Naopak, šest dětí by příští rok v září mělo nastoupit do školy. Z důvodu navýšení počtu dětí
jsme museli dokoupit gastronádoby na dovoz jídla a také nádobí na jeho vydávání. Bylo zapotřebí pořídit také
nová ložní povlečení.
Za Mateřskou školu Skřítci ředitelka Hana Maťhová

Přibyli dva kluci a děvčátko. Starostka Markéta Honzíková a kronikářka obce Ludmila Přibylová letos přivítaly
do života tři nové občánky: (zleva) Radka Zelenku, Klaudii Krausovou a Vojtěcha Süssmilicha. Malá slavnost se
konala v neděli 8. září odpoledne v sále místního kulturního domu. Kromě rodičů si jí nenechali ujít ani někteří prarodiče a rodinní příslušníci. Maminky obdržely květinu a jako dárek poukázku v hodnotě 500,-Kč na ná-etkup v prodejně s dětským zbožím. Společná fotografie jim bude slavnostní okamžik navždy připomínat.
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Z historie
Střípky z Pamětních knih obce Zbelítovské
V dnešním díle Vás chci stručně seznámit s historií rodů
(příjmení), která se v naší obci vyskytují od pradávna až do dnešních
dnů. Nelze to skutečně popsat více
podrobněji, na to bychom potřebovali celé samostatné číslo Zpravodaje.
Jedním pravděpodobně
z nejstarších rodů ve Zbelítově je
rod Kotrbů. Prvním nositelem tohoto příjmení byl Martin Kotrba
z Květova, který koupil v roce 1580
za 159 kop míšeňských grošů grunt
č. 8 od urozené paní Aleny Chrtové
ze Svárova a jejího manžela Hynka.
Jak zmiňuje kronika obce, není pak
již nikdy a nikde zmínky o tom, že
by byla na tomto gruntě zaznamenána změna příjmení Kotrba. Potomci tohoto rodu postupem času
kupovali nebo stavěli v obci další
chalupy nebo se sňatky dostávali do
dalších čísel popisných. Například
v roce 1876 si Václav Kotrba z čísla
8 koupil chalupu číslo 23. Brzy ale
dvě třetiny této chalupy prodal -sál,
šenkovnu hospody a stodoly a ponechal si jen kuchyni a maštal. Vše
přestavěl na obytné stavení a vzniklo nové číslo 32. A právě v tomto
čísle žije rod Kotrbů až do dnešních
dnů. Další z potomků z čísla 8 žil
v chalupě číslo 9. V roce 1936 ji vyměnil s Fr. Kofroněm za číslo 39.
Číslo 9 stávalo na návsi před číslem
8, ale v 60. letech bylo zbouráno.
Kotrbové žili i na chalupě číslo 34
na návsi. Poslední Stanislav, který
zůstal svobodný, zemřel v roce
1973. Zde se říkalo „U Maňáků u
kapličky“. Kotrbovi, kteří žijí v čísle
45, pocházejí z čísla 32. Tento dům
postavil v roce 1927 Karel Kotrba.
Z čísla 32 pocházejí i Kotrbovi
v čísle 59, 61 a 64. Statek číslo 8

dnes již neobývá nikdo
s příjmením Kotrba a hospodaří na
něm vzdálený příbuzný z Oseka
pan Zdeněk Komárek.
Další rod, který žije v obci
stále, jsou Buzkovi. Poprvé se o
nich archiv zmiňuje v roce 1654,
kdy obývali grunt číslo 4. Na pár
let (1676-1713) se na gruntu změnilo jméno, ale pak se rod Buzků
vrací a drží jej až do dnešních
časů. Také oni se postupem času
rozrůstali do celé obce. Buzkovi
bydleli i v Matějkovině, čísle 3.
František Buzek se oženil s Annou
Heroutovou, která tuto chalupu
dostala věnem, pan Buzek zde žil
až do roku 1980. I číslo 24 patřilo
po určitou dobu Buzkovům. Asi
v roce 1805 jej postavil Pavel Buzek z čísla 4 a žili zde až do roku
1945. Tehdy dům vdova Ludmila
Buzková prodala a koupila číslo
30, který v roce 1970 opět prodala. Z gruntu číslo 4 odtrhl pro syna
Jana Jaromír Buzek v roce 1894
jednu třetinu veškeré půdy a postavili dům s číslem 36. Příjmení
Buzek se na tomto čísle mění
v roce 1919, kdy se Františka Buzková vdává za Františka Přibyla.
Prodejem a sňatky se na výše uvedených číslech mění jména, ale
příjmení Buzek na gruntu s číslem
4 zůstává stále.
Do dnešních dnů žijí i potomci rodu Heroutů. Již za doby
panování císaře Josefa II. se při
povinném číslování domů uvádí
v čísle 2 jméno Herout a pravděpodobně pocházeli z čísla 3. Určitý čas bydleli Heroutovi v domě s
číslem 1, který koupil Fr. Herout
z čísla 30. Říkalo se mu také Anýž.
I v obecní pastoušce (č. 14), která
již dávno nestojí bydlel po určitou

dobu také jeden z jejich potomků. Opět postupem času se toto
příjmení dostává i do čísla 29, kde
bývala hospoda a kovárna, proto
se zde říkalo „U Kovářů. A ještě
dále do čísel 37, na čas do čísla 6
a 28, kde žijí dodnes.
Poslední z rodů, o kterém
se dnes chci zmínit, jsou Hrůzovi.
Pocházejí z gruntu s číslem 12,
který
býval
v obci
jedním
z největších. Bohužel, byl později
zabrán komunisty a zbourán. Původně se předek jmenoval Hrozný
a od toho se později odvodil Hrůza
(po roce 1653). Na čísle 12 žili
potomci až do roku 1972, kdy zemřel svobodný František Hrůza,
zvaný Ferka, a s ním vymírá staletá rodová linie na tomto statku.
Některý z jejich předků si postavil
u kapličky dům číslo 18. Po určitý
čas tu ale Hrůzovi nežili, nebo se
toto jméno změnilo prodejem či
sňatkem. V roce 1894 se však
jméno Hrůza na toto číslo opět
vrací. Podle údajů z obecní kroniky to ale už byl rod jiný, i když
stejného příjmení -Hrůza-Zalaba.
Od té doby se zde říkalo „U Zalabů.
Štěpán
Hrůza,
jeden
z potomků z čísla 18, si v roce
1937 koupil dům s číslem 15 a jejich příjmení tam zůstává dodnes.
Tak je tomu i u čísla 18 u kapličky. A další potomci se jménem
Hrůza bydlí v novém domě na zahradě, náležející k číslu 18. A větev z čísla 15 bydlí v řadovém domě na opačném konci vsi.
A protože prostoru na psaní
ubývá, o dalších rodech si povíme
zase příště -Hadáčkovi, Kotherovi
a další.
Kronikářka obce
Ludmila Přibylová

Na Rozhraní se vaří obědy, favoritem je smažený sýr
Pokračování ze str. 3
Přijímám i síťové zaměstnanecké stravenky na jídlo.
Sezóna skončila, budete vařit dál? A jak přes zimu?
Vařím pořád, denně, sedm dní v týdnu, akorát teď se to snížilo zhruba na 20 obědů denně. Zatím mám v plánu jet pořád dál, i v zimě, dokud bude zájem. Od pondělka do neděle, denně od 10—14 hodin.
Přilákaly strávníky reklamní poutače kolem silnic?
Určitě a reklamu na cedulích chci ještě posílit, zvýraznit, maximálně upoutat. Chtěl
bych třeba zkusit v sálu zaranžovat výstavku slavnostních stolů a tabulí. Třeba svatební
stůl do „T“, rautový stůl se svíčkami pro dva a další příležitosti. Nádobí, sklo, ubrusy,
zdobení, všechno vybavení mám. Pro lidi může být i tohle zajímavý tip, kde si mohou
nechat udělat rodinnou oslavu „na klíč.
Eva Taterová
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Společenská kronika
Oslavili jubileum:
Jan Trojáček
60
Jiří Trojáček
60
Karel Kothera
65
Marie Rozhoňová
65
8.7.
24.8.

Zemřeli:
Jaroslava Voříšková
František Rozhoň

Přehled plánovaných akcí
let
let
let
let

(1923)
(1942)

Vzpomínky
·Odešel jsi, jak si osud přál, přesto
v našich srdcích žiješ dál. Letos 11. srpna
tomu bylo 20 let, kdy nás navždy opustil
pan Václav Kukač ze Zbelítova. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

·10. července uplynulo 15 let od tragické smrti našeho milovaného syna,
bratra Jaroslava Rozhoně.
Stále vzpomínají
matka, sestry Radka a Jana.

Zádušní mše svatá v kapličce
Ve čtvrtek 1. srpna od 16 hodin se konala
v kapličce na návsi zádušní mše svatá. Sloužil ji kněz
Jakub Berka a obětována byla za paní Jaroslavu Voříškovou, která zemřela 8. července ve věku nedožitých 90 let. Pozůstalí synové Jaroslav a Josef Brunátovi si přáli, aby i místní měli příležitost se s ní důstojně
rozloučit. Přes dvacet známých a přátel tuto poslední
příležitost využilo.
Jaroslava Voříšková pocházela z Prahy, ale na
zdejší chalupě žila ve stáří přibližně 25 let. Nejprve
společně s manželem, od jeho smrti v roce 2002 už
sama. Zbelítov se jí tak stal druhým domovem. Koupí
zdejší chalupy se pan Voříšek stal úplně prvním pražským chalupářem ve Zbelítově.
-et-

4. října (pátek))
LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
hru sehraje divadelní spolek Prácheňská scéna z Písku
v sálu KD, začátek v 19,30 hodin, pořádá Dušan Grůbr
25. října (pátek) + 26. října (sobota)
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
volební místnost v mateřské škole (přízemí budovy)
pátek: 14-22 hodin, sobota: 8-14 hodin
25. října (pátek)
ZÁJEZD DO STAVOVSKÉHO DIVADLA (pro přihlášené)
hra Mikve (autorka Hadar Galron),
začátek v 19 hodin,
odjezd autobusu ze Zbelítova v 16 hodin
listopad (sobota, datum bude upřesněn)
VEPŘOVÉ HODY
Na Rozhraní od 10 hodin, pořádá Dušan Grůbr
16. listopadu (sobota)
JAK DOSTAL KUBA MARJÁNKU ZA ŽENU
Divadelní představení pohádky (nejen) pro děti,
sehraje divadelní společnost Podkova z Kovářova
v sálu KD, začátek v 16 hodin
1. prosince (1. adventní neděle)
NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU + ŽIVÝ BETLÉM
v zahradě MŠ od 17 hodin,
VÁNOČNÍ JARMARK
v přízemí MŠ od 15 hodin
5. prosince (čtvrtek)
tradiční pochůzka MIKULÁŠSKÉ DRUŽINY po vsi
6. prosince (pátek)
MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ BALÍČKŮ
Mikuláš, anděl a čert (zastupitelé)
navštíví děti v podvečer přímo u nich doma
7. prosince (sobota)
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
v sálu kulturního domu, od 16 hodin
vystoupí děti z MŠ,
harmoniky Ladislav Kofroň+František Kothera

Nestačili jsme ani poděkovat...
Tragická dopravní nehoda, při níž v sobotu 24. srpna dopoledne vyhasl život pana Františka Rozhoně,
zasáhla všechny jako blesk z čistého nebe. Tváří v tvář této skutečnosti si člověk znovu uvědomí vzácný dar
života, jeho křehkost a opravdové hodnoty. A také to, jak málo stačí, aby život v jediném okamžiku skončil.
Mnohdy tak rychle, že dotyčnému už nestihneme nic říct, rozloučit se a poděkovat mu za všechno dobré, co kdy
pro nás vykonal. A také povědět, že jsme si ho vážili. Bohužel, tahle slova osobně už nyní panu Rozhoňovi říct
nemůžeme. Pan František Rozhoň patřil mezi opravdové zbelítovské patrioty. Narodil se zde, prožil celý svůj
život a měl to tu rád. Na rozvoji obce mu spravedlivě záleželo, a proto k němu přispíval svým dílem jak jen
mohl. Dlouhá léta pracoval v obecním zastupitelstvu, z toho do roku 2002 jako místostarosta. Byl členem sboru
dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení Hůrka, včelařem a dlouhá léta pracoval v zemědělském družstvu.
Díky tomu byl známý v širokém okolí a na jeho poslední cestu ho přišlo doprovodit mnoho lidí.
Díky za všechno, co jste kdy pro Zbelítov vykonal, čest Vaší památce!
Zastupitelé obce
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